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الم�شطفى  على  �شّل  اللهم  الرحيم  الرحمن  القدير  العلي  الحمدهلل 
يهدف  الم�شنف  هذا  اإّن  الطاهرين،  الطيبين  اآله  وعلى  األأنام  خير  محمد 
اإلى الت��شع األأفقي في الثقافة، باعتبارها �شرورة تقت�شيها المعا�شرة، فقد 
محدد  م��ش�ع  في  األإغراق  �شاأنها  من  والتي  العم�دية،  الثقافة  زمن  وّلى 
والتخلي عن عل�م اأخرى، ولهذا الطرح الخا�س، �شّد هذا الم�شنف انتباهي 
اأتلّقى عل�م  الما�شي كنت  القرن  ال�شتينّيات من  لتجربة عاي�شتها، ففي عقد 
التي كانت ت�شهد في تلك الحقبة  القاهرة،  القاهرة بمدينة  القان�ن بجامعة 
ال�ج�دية  ومذاهب  وال�شي�عية  الق�مية  األأفكار  منها  عا�شفة،  ثقافية  تيارات 
ب�شياج من  ثقافته  األإ�شالمية، كل فريق منهم يحيط  والحركات  والجماعات 
األدعاء بالتمّيز واألأف�شلية م�شتهدفين ال�شباب ب�شكل خا�س، ويبقى الفرد في 
م�شلكه  اإلى  يهتدي  اأن  اإلى  الثقافات  بين  م�شّتت  مثقف  م�شروع  الخ�شم  هذا 
اأكثر، تدّخل الدولة وال�شيا�شة  المنا�شب، وما جعل هذا ال��شع �شاغطًا عليه 

أ. عبدالعزيز
طــــاهــــر
الــخــطــيــب

تقدمة
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محاولة  في  اإدارية  بقرارات  اأو  بقان�ن  اإما  الكتاب،  تداول  تقييد  اأو  منع  في 
للهيمنة على ثقافة النا�س وت�جيهها وفق �شيا�شتها. 

اقتنيت  اأ�شاًل،  المت�ا�شعة  العامة  الثقافة  ت��شيع  في  اأقراني  �شاأن  و�شاأني 
بع�س الكتب والم�شّنفات دون تحديد م��ش�عاتها، من بينها الكتاب المقّد�س 
ألأّي دين عدا  �شماوي  كتاب  اأّطِلع على  وألأول مرة  العربية،  باللغة  )األإنجيل( 
اأحدهم  واأ�شار علّي  األإيمان ب�شرورة فهمه،  ن�شاأت على  الذي  الكريم  القراآن 
اأن اأ�شاأل �شيخ دين لال�شتف�شار عن �شحة قراءتي للكتاب المقّد�س، وكان الرّد 
اأ�شرف نظري عن قراءته، ألأّن ذلك قد يخّل  اإذ ن�شحني ال�شيخ باأن  مقلقًا، 
اإأل  ال�شيء  بع�س  ت�ّقفي  ورغم  الكريم.  القراآن  بقراءة  اأكتفي  واأن  بعقيدتي، 
اأّني عدت اإلى قراءة بع�س مقاطع و�شفحات منه، كما تبّين لي اأّن المقررات 
الكتاب  ح�ل  المعل�مات  من  الكثير  تحمل  الجامعة  في  القان�نية  الدرا�شية 
المقّد�س، وخا�شة في تاريخ القان�ن، كل ذلك اأ�شاف م�شاحات ثقافية لثقافتي 

دون اأن يتحقق اأّي خلل في العقيدة. 
كان منا�شبًا هنا اإعادة ق�شة التجربة الذاتية لتاأكيد اأهمية و�شرورة تن�يع 
وت��شع الثقافة العامة وعلى وجه الخ�ش��س الثقافة الدينية وا�شتيعاب القيم 
الروحية، فهي ال��شيلة لبيان اأهمية و�شرورة مثل هذه الم�شنفات التي تاأخذ 
ثقافتنا بعيدًا عن األنعزال وال�شع�ر بالف�قية اأو األ�شتهانة بالثقافات األأخرى 
م لنا المعرفة للثقافة الدينية لدى األآخر، والتي  دينية اأو غير دينية، كما ُتَقِدّ
ُتبنى على ق�اعد علمية ومرجعية وتاريخية محّققة، وعلى قيم المقارنة الحرة 
الم�شّلمات  �شماء  تحت  معا�س،  وواقع  تاريخية  معطيات  �ش�ء  في  المحايدة 

العقيدية التي تمنع الخلل.

تقدمة
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كان جزءًا  المقد�س  الكتاب  اأجزاء من  بع�س  قراءة  فاإن  المقام،  وفي هذا 
من تنمية الثقافة، كما كانت ع�شب التاآخي وقب�ل األآخر واحترام الثقافات، 
فالجميع ينعم�ن في الحياة على ك�كبنا، وهم جميعًا ي�شّكل�ن ا�شتمراره وبناءه، 

كما اأمر اهلل »جل وعال« في جميع األأديان. 
وهذا الم�شّنف )الم�شيح عي�شى ابن مريم( كتاب يمكن الق�ل اإّنه متفّرد في 
الطرح والم�ا�شيع واألأ�شل�ب، وأل �شك اأن المكتبة العربية تعاني نق�شًا في مثل 
بخي�ط  األإم�شاك  على  الباحث  ُيعين  علميًا  ُمنتجًا  ُتعّد  التي  الم�شّنفات  هذه 
لالنغما�س  العلمي  للتحليل  الذهن  تحّفز  والتي  منها،  لال�شتزادة  المعرفة 
اآيات  الكتاب تحت عن�ان  الم�ؤّلف في  اأورده  ما  الفكر، ومن ذلك  في ق�شايا 
الم�شيح، اأن الم�شطلح القراآني للخ�ارق التي ياأتي بها األأنبياء »عليهم ال�شالم« 
ه� األآية أل المعجزة، وعلى خالف ذلك ال�شائع بيننا في ا�شتخدام م�شطلح 
)المعجزة(، رغم اأن اللفظ القراآني )األآية( فيها م�شامين اإيمانية وت�شريعية 
واأخالقية وحكمية ت�شتدعي النظر والتثّبت والت�ّقف عندها واأل�شتفادة منها، 

واللفظ اآية أل يتعّلق فقط باآيات القراآن الكريم. 
اإن �شناعة مثل هذا الم�شّنف أل يك�ن من َخْلِق ال�شدفة، فه� نتاج قراءات 
الكتب  بط�ن  في  التنقيب  اأعمال  ح�شاد  ي�شّكل  والذي  ومت�ا�شلة،  متنّ�عة 
بحث  في  الم�ؤلف  داأب  وعلى  عادي،  غير  جهد  عن  وتنّم  العلمية،  والمراجع 
يت�افق مع  ونتاج  الم�شّنف من حيث ه� فكرة  له، وهذا  يتاح  ما  ومتابعة كل 
للقارئ،  المنا�شب  العلمي  الت��شيل  في  النجاح  له  وت�شّجل  الع�شرية  الثقافة 
م�اقف  افتعال  دون  بمعتقده  األإ�شادة  بها  ا�شتطاع  التي  العلمية  قدرته  وت�ؤّكد 
فه تقديم الحقائق  دفاع اأو اإ�شادة اأو الدع�ة في حيادية متناغمة، تاركًا لم�شنَّ
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في  ي�شيرًا  ولي�س  الثقافي،  واإدراكه  القارئ  لفهم  واإي�شالها  علميًا  الم�شن�دة 
لّجة الثقافات المتباينة المتعددة والمتزاحمة التم�ّشك بالحيادية في و�شع اأي 
درا�شة، وقد تجاوز الم�ؤلف ذلك باإعمال البحث األأمين ومراعاة الم�شداقية 
ألأمانة  �شياجًا  اإأل  فطرته  تكن  ولم  تدوينها،  اأو  البيانات  ا�شتجالب  في  �ش�اء 

الكلمة، فجاء هذا الُمنتج الفكري لي�شّكل حافزًا لمزيد من البحث.
وال�شيد  عليهم،  اأُنِزل  وما  ور�شاألتهم  اهلل  باأنبياء  باألإيمان  ملَزم�ن  نحن 
الكريم،  القراآن  في  متكّرر  ح�ش�ر  وللن�شرانية  له  ال�شالم«  »عليه  الم�شيح 
يقت�شي اأن تت�شع ثقافتنا أل�شتيعاب �شيرته وحركته الر�شالية باعتبارها تجربة 
ر�شالية ممتّدة حتى األآن. اللهم اأجزل الث�اب للم�ؤلف على جه�ده واجعل كتابه 

�شدقة جارية. 
                                                     بقلــــــــــم

                                                       المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب
                                                              الك�يت - 6 / ي�ني� / 2022
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محمد  النبيين،  خاتم  على  وال�شالم  وال�شالة  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
وعلى اآله الطيبين الطاهرين وعلى جميع األأنبياء والمر�شلين. 

اإذا كانت �شرية النبي م��شى »عليه ال�شالم« وخما�شات ر�شالته هي األأكرث 
ِذكرًا وتناوأًل يف القراآن الكرمي كتجربة نب�ية ر�شالية َقّدمت من�ذجًا ودرو�شًا 
يد  على  وتعاىل«  »�شبحانه  اهلل  اإىل  الدع�ة  يف  األإ�شالمية  للتجربة  م�شتفادة 
»عليه  امل�شيح  وال�شيد  للن�شرانية  فاإّن  واآله«،  عليه  اهلل  »�شلى  األأكرم  نبينا 
التجربة،  لتلك  الر�شايل  احِلراك  اأج�اء  يف  ومتكّررًا  ألفتًا  ح�ش�رًا  ال�شالم« 
مبا  امل�شيح  ال�شيد  �شرية  من  معينة  ج�انب  اإىل  األإ�شارات  بع�س  يف  وكذلك 
يخدم عناوين حمّددة اعتنى بها القراآن الكرمي، من قبيل ت�حيد اهلل وبنّ�ة 
اإىل  وما  الر�شالة  من  احل�اريني  وم�قف  والفداء  الثال�ث  وعقيدة  امل�شيح 
ذلك، أل�شّيما واأنها الر�شالة األأقرب عهدًا اإىل الر�شالة املحمدية، ولالنت�شار 
اجلغرايف ال�ا�شع للم�شيحيني على عهد ر�ش�ل اهلل يف ال�شام والعراق وم�شر 

ــم  ــل ـــ ــق ب
الــمــؤلــف

المقّدمة
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واأنحاء من بالد فار�س واألأنا�ش�ل واحلب�شة وال�شمال األأفريقي واأوروبا، ثم يف 
اليمن وعم�م اجلزيرة العربية، مبا يف ذلك األنت�شار يف اأو�شاط اأعراب جند 
واحلجاز وتهامة واليمامة ويف ال�شاحل الغربي للخليج العربي نزوأًل اإىل ُعَمان، 

وقد تعّر�شت اإىل ذلك يف كتابّي )الفت�حات األإ�شالمية( و)حروب الرّدة(. 

ومع هذا كّله، فاإّن الكثري من ج�انب �شرية امل�شيح »عليه ال�شالم« وما ارتبط 
ب�شئ�ن الدع�ة اإىل ر�شالته وامتدادها اجلغرايف ال�ا�شع تبقى م�شّ��شة وغام�شة 
بالن�شبة اإىل كثري من امل�شلمني، ما عدا بع�س العناوين والت�ش�رات األأّولية التي 
ي�شّكل  ور�ش�ل  نبي  و�شرية  �شخ�شية  متكاملة عن  اإجمالية  ول� �ش�رة  تكّ�ن  أل 

اأتباعه الي�م قرابة ثلث جُمم�ع �شكان الكرة األأر�شية.

ّم كمٍّ هائل  من هنا، جاءت املحا�شرات الرم�شانية لهذا العام لُتبحر يف ِخ�شَ
ا�شتدعى   ما  وه�  والتفا�شيل،  واألأزمنة  واألأمكنة  وال�شخ�شيات  املعل�مات  من 
بلحاظ  �شّيما  أل  امل�شيحية،  امل�شادر  يف  املقارن  والبحث  التدقيق  من  الكثري 
بع�س  ح�ل  اأحيانًا-  حادٍّ  -وب�شكل  امل�شيحية  الط�ائف  بني  القائم  األختالف 
املعطيات والتف�شريات، واحلاجة اإىل )تعريب( واأحيانًا )اأ�شلمة( امل�شطلحات 

واملفاهيم لتقرتب اإىل األأذهان وتك�ن اأكرث مقب�لية وا�شتيعابًا.

التاريخية  املعطيات  مقارنة  يف  كانت  امل��ش�ع  يف  األأ�شعب  العقدة  ولعّل 
التقليدية لهذه ال�شرية مع بع�س التف�شريات والتحليالت التاريخية واألجتماعية 
امل�شّلمات  من  كثري  يف  ت�شّكك  باتت  التي  واملعا�شرة  ن�شبيًا  احلديثة  والدينية 
التقليدية، بدًء من اأ�شل وج�د امل�شيح ومرورًا بَن�َشِبه وظروف احلْمل به ووألدته 
»عليه  يحيى  كالنبي  له  املعا�شرة  ال�شخ�شيات  مع  وعالقاته  ور�شالته  ونبّ�ته 
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واكبت  التي  والفل�شفية  والدينية  وال�شيا�شية  األجتماعية  واألأج�اء  ال�شالم« 
التب�شريية  ونطاق حركته  ور�شالته  امل�شيح  متبّنيات  وتاأثرياتها على  كل ذلك، 
ونتائجها،  وخمالفة ال�ش�رة النمطّية ل�شخ�شيته ال�ديعة وامل�شاملة، ف�شاًل عن 
مقارنة كل ذلك مبا جاء يف القراآن الكرمي، باعتباره -بالن�شبة لنا كم�شلمني - 
املرجع الذي ع�شمه اهلل »�شبحانه وتعاىل«، كل ذلك باألإ�شافة اإىل التعار�شات 
امل�ج�دة يف ن�ش��س األأناجيل املعرتف بها ِمن قبل الكني�شة، والتربيرات غري 

مت ِمن ِقَبلها حلّل تلك التعار�شات واألإ�شكاألت املتعّلقة بها. املقنعة التي ُقدِّ

لبع�س  مت�شّمنة  املمتعة  التاريخية  الرحلة  هذه  جاءت  حال،  اأي  وعلى 
املقاربات  اإىل  باألإ�شافة   - البحث ذلك  ا�شتدعى  الفكرية - حيث  املعاجلات 
العقلية التي حاولُت من خاللها ترجيح راأي على اآخر، اأو خرب على خرب، اإذ اأن 
قراءة التاريخ بعيدًا عن ذلك قد )ي�ّرط( الباحث يف مق�ألت تك�ن اأقرب اإىل 
ر عادًة  األأ�شط�رة منها اإىل احلقيقة، اأو قد ت�قعه يف تناق�شات وا�شحة أل ُتربَّ
اإأل من خالل تقدي�س الن�ّس غري املع�ش�م اأ�شاًل عن اخلطاأ والد�ّس والتزييف 

والتحريف وال��شع. 

يف  األقيت  التي  املحا�شرات  هي  الكتاب  لهذا  األأ�شا�شية  الُبنية  كانت  واإذا 
م��شم �شهر رم�شان لعام 1443 هـ يف م�شجد �شيد ها�شم بهبهاين يف الك�يت، 
واأل�شتدألألت  والتفا�شيل  الفرعية  العناوين  الكثري من  اإليها  اأ�شفت  اأنني  اإأل 
وال�ش�اهد والت��شيحات ألإثراء البحث، ولَتنا�شب ذلك مع طبيعة املطالعة يف 
ف�شاء زمني مفت�ح، وظروف متن�عة، مقارنًة باأل�شتماع اإىل حما�شرة يف وقت 
حمدود وظرف معنّي، كما وحذفت بع�شًا مّما كتبت جتّنبًا لالإطالة اأو خ�فًا من 
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متلمل القارئ، اأو حر�شًا على عدم اخل��س يف م�شائل فرعية وجتزيئية قد أل 
تهّم القارئ امل�شلم كثريًا، اأو قد ُتربكه يف ت�شكيل ت�شّ�راته عنها.

ومما ينبغي اأن يلتفت اإليه القارئ العزيز اأن َح�ْشم بع�س امل�شائل التاريخية 
املختلف عليها، اأو التي جاءت بروايات مت�شاربة اأمٌر �شعب يف ما ل� مِل منلك 
دلياًل اأكيدًا يرّجح واحدة منها، وذلك من قبيل زواج ال�شيدة مرمي من ي��شف 
النجار، وبقائها على قيد احلياة اأثناء قيام امل�شيح مبهاّمه الر�شالية ودورها 
ال�شلب،  م�ؤامرة  �شمن  امل�شيح  اأمر  والرومان  لليه�د  ه  �ُشبِّ وكيف  ذلك،  يف 
واإن �شعيت يف بع�س امل�ارد اإىل ا�شتقراب راأي اأو رواية على اأخرى من خالل 

املرّجحات الظرفية اأو العقلية اأو غري ذلك، كما يف امل�رارد التالية: 

1. التمييز بني الكفالتني امل�شار اإليهما يف األآيتني 37 و44 من �ش�رة اآل عمران 
واخلا�شتني بال�شيدة مرمي بنت عمران، ف�احدة يف بداية دخ�لها مكان العبادة 

واخلدمة، واألأخرى عند خروجها من ذلك املكان اإذ �شارفت �شّن البل�غ.

األإعجازي  األإطعام  اآية  على  وتطبيقها  املائدة  اإنزال  اآية  طبيعة  حتديد   .2
ألآألف ال�افدين على ال�شيد امل�شيح »عليه ال�شالم« واملذك�ر ة يف األأناجيل، ودور 

القراآن الكرمي يف ت�شحيح هذه الق�شة األإجنيلية وبيان  خلفّيتها.

3. كيفية تعريب األ�شم العربي للم�شيح، وه� )ي�ش�ع / ي�ش�ع(، بحيث جنده 
يف القراآن الكرمي بلفظ )عي�شى(، وه� تركيب �شبه معك��س لال�شم العربي، 
وقد ُطرحت عدة اآراء لتف�شري كيفية حدوث هذا التعريب، وا�شتقربت اأن عي�شى 

تعريب لال�شم باللفظ الي�ناين فالالتيني )اإي�ش� / اإي�ش��س(.
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4. عدم التعار�س بني األ�شم العربي ال�ارد يف القراآن الكرمي ل�الد ال�شيد 
وه�  الكني�شة  قبل  من  به  املاأخ�ذ  األأ�شهر  األ�شم  وبني  عمران،  وه�  مرمي، 

)ي�اقيم / ي�اكيم(.

أل يف�تني يف اخلتام اأن اأتقّدم بال�شكر والتقدير لالأ�شتاذ املحامي عبدالعزيز 
طاهر اخلطيب على ما تف�شل به من تقدمة معرّبة للكتاب، وما �شّمنها من 

ا�شتح�شان وتقييم واإ�شافة بعبارات ر�شيقة وبيان ر�شني.

للمكتبة  مفيدة  اإ�شافة  الكتاب  هذا  يك�ن  اأن  وتعاىل«  »�شبحانه  اهلل  اأ�شاأل 
األأديان،  ومقارنة  القراآنية  والدرا�شات  األأنبياء  بتاريخ  املهتمة  األإ�شالمية 

واحلمد له اأّوأًل واآخرًا.

                                                                       علي ح�شن غل�م علي

                                                                 الك�يت - 1443 هـ / 2022م

املقدمة
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النبي الكرمي عي�شى ابن مرمي »عليهما ال�شالم« اآية من اآيات اهلل »عز وجل« 
ُه آيًَة َوآَوْيَناُهَما إىََِل َربَْوةٍ  مَّ

ُ
كما �شّرح بذلك القراآن الكرمي: {وََجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأ

َذاِت قََراٍر َوَمِعنٍي}))).
 وه� نبي من اأنبياء اهلل بلحاظ نزول ال�حي عليه، وملا لديه من اأنباء الغيب 

عن هذا الطريق: {قَاَل إيِِّنِ َعْبُد اهَلَلِ آتَايِِنَ الِْكَتاَب وََجَعلَيِِن نَبِيًّا}))).

الر�شالة  تبليغ  يف  ومهّمته  للنا�س،  بعثته  بلحاظ  اهلل  ر�شل  من  ر�ش�ل  وه� 
ائِيَل}))). األإلهية، وحمله لها: {َورَُسوالً إىََِل بيَِِن إرِْْسَ

احلمل  وكان  »�شبحانه«،  اهلل  عند  عالية  مكانة  ال�شالم«  »عليه  وللم�شيح 
اإذ حملت  الب�شر،  بني  املعه�دة  الطريقة  ووألدته خمالفة يف طريقتها عن  به 
حتّقق  يف  َكري  الذَّ العن�شر  تدّخل  دون  من  ال�شالم«  »عليها  مرمي  ال�شيدة  به 

1. امل�ؤمن�ن:50.
2. مرمي:30 .

3. اآل عمران:49.
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يِنَّ يَُكوُن ىَِل َودََلٌ َولَْم َيْمَسْسيِِن برَََشٌ 
َ
امل�شاألة، وبتعبري القراآن الكرمي: {قَالَْت َرّبِ أ

ْمًرا َفإِنََّما َيُقوُل هََلُ ُكن َفَيُكوُن}))) 
َ
قَاَل َكَذلِِك اهَلُل خََيُْلُق َما يََشاء إَِذا قَىََض أ

وتذكر بع�س الروايات التف�شريية للقراآن الكرمي اأن عي�شى »عليه ال�شالم« من 
بني الر�شل من اأويل العزم الذين اأ�شارت اإليهم األآية التالية: {َفاْصرَِبْ َكَما َصرََبَ 

ْولُوا الَْعْزِم ِمَن الرُُّسِل})))، ومن بني هذه الروايات:
ُ
أ

 يف بحار األأن�ار للمجل�شي )ت1110هـ( عن كتاب )املحا�شن( ألأحمد بن 
حممد بن خالد الربقي )ت274هـ(: )عن عثمان بن عي�شى، عن �شماعة قال: 
ْولُوا الَْعْزِم ِمَن 

ُ
قلت ألأبي عبد اهلل »عليه ال�شالم«: ق�ل اهلل {َفاْصرَِبْ َكَما َصرََبَ أ

الرُُّسِل} فقال: ن�ح واإبراهيم وم��شى وعي�شى وحممد �شل�ات اهلل عليهم وعلى 
جميع اأنبياء اهلل ور�شله....())).

 يف الكايف للكليني )ت329هـ(: )عدة من اأ�شحابنا، عن اأحمد بن حممد، 
عن حممد بن يحيى اخلثعمي، عن ه�شام عن ابن اأبي يعف�ر قال: �شمعُت اأبا 
عبداهلل »عليه ال�شالم« يق�ل: �شادة النبيني واملر�شلني خم�شة وهم اأول� العزم 
د  وحممَّ وعي�شى  وم��شى  واإبراهيم  ن�ح  الرحى،  دارت  وعليهم  الر�شل،  من 

»�شلى اهلل عليه واآله« وعلى جميع األأنبياء())).
وقد ُي�شتدل على ذلك من القراآن اأي�شًا حيث مّت ِذكر اخلم�شة من النبّيني على 
َخْذنَا 

َ
ِحدة �شمن احلديث عن امليثاق املاأخ�ذ من عم�مهم، قال »تعاىل«: {ِإَوْذ أ

1. اآل عمران:47.
2. األأحقاف:35.

3. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج2، �س 20.
4. املازندراين: �شرح اأ�ش�ل الكايف، ج 5، �س 113.
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َخْذنَا 
َ
َوأ َمْرَيَم  ابِْن  نُّوٍح ِإَوبَْراهِيَم َوُموىََس َوِعيىََس  ِمَن انلَّبِّينَِي ِميَثاَقُهْم َوِمنَك َوِمن 

ِمْنُهم ّمِيَثاقًا َغلِيًظا}))).
وال�شريعة  الدين  عن  احلديث  عند  اأخرى  مّرة  اخلم�شة  ه�ؤألء  ُذكر  وحني 
وَْحْيَنا إيََِلَْك 

َ
ِي أ َع لَُكم ّمَِن ادَّلِيِن َما َوىَّصَّ بِِه نُوًحا َواذَّلَّ األإلهية، قال »تعاىل«: {رََشَ

قِيُموا ادَّلِيَن َوال َتَتَفرَُّقوا}))).
َ
ْن أ

َ
ْيَنا بِِه إِبَْراهِيَم َوُموىََس َوِعيىََس أ َوَما َوصَّ

من  لذا  الر�شل،  من  العزم  اأويل  بيان  ب�شدد  اأنها  األآيتان  َتذكر  مِل  وحيث 
يف  اأق�ال  من  ال�شنة  اأهل  لدى  ما  اأّن  كما  بذلك،  اجلزم  -قراآنيًا-  ال�شعب 
بل  واآله«،  عليه  »�شلى اهلل  النبي  الرواية عن  باب  لي�س من  اأ�شمائهم  حتديد 
ه� خرب عن اأبي هريرة مبا�شرة، واخلرب كالتايل: )قال اأب� بكر البزار: حّدثنا 
عمرو بن علي، حدثنا اأب� اأحمد، حدثنا حمزة الزيات، حدثنا علي بن ثابت، 
واإبراهيم،  ن�ح،  خم�شة:  اآدم  ولد  خيار  قال:  هريرة  اأبي  عن  حازم،  اأبي  عن 
اأجمعني(.  و�شلم  وم��شى، وعي�شى، وحممد، وخريهم حممد �شلى اهلل عليه 
وعّلق عليه ابن كثري بق�له: )م�ق�ف( اأي أل ت�شريح فيه باأنه مروي عن النبي 

عف())). )وحمزة فيه �شَ
وخرب اآخر عن ابن عبا�س كما يف : )اأخرج ابن اأبي حامت وابن مردويه عن 
ون�ح  و�شلم«  عليه  اهلل  »�شلى  النبي  الر�شل  من  العزم  اأول�  قال:  عبا�س  ابن 

واإبراهيم وم��شى وعي�شى())). 
1. األأحزاب:7.
2. ال�ش�رى:13.

3. ابن كثري: تف�شري القراآن العظيم، ج11، �س33.
4. ال�شي�طي: الدر املنث�ر، ج6، �س18.
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وجاء يف امل��ش�عة العقدية: )وقد اختلفت األأق�ال يف تعيني اأويل العزم من 
أل  بال�شفة  التعيني  جعل  من  ق�ل  األأول:  ق�شمني،  اإىل  ت�شنيفها  وميكن  هم. 
بالت�شمية... والثاين: َق�ل من جعل التعيني بالت�شمية، وهي اأق�ال: فقيل: هم 
»�شبحانه«  لق�له   86  -  84 األآيات  األأنعام  �ش�رة  يف  املذك�رين  ع�شر  الثمانية 
ُلُكْم َعلَْيِه 

َ
ْسأ

َ
أ ِيَن َهَدى اهَلُل َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ ُقل الَّ  ْولَئَِك اذَّلَّ

ُ
يف عقب ذكرهم {أ

ْجًرا إِْن ُهَو إاِلَّ ذِْكَرى لِلَْعالَِمنَي} »األأنعام:90«. وهم اإبراهيم واإ�شحاق ويعق�ب 
َ
أ

وعي�شى  ويحيى  وزكريا  وهارون  وم��شى  وي��شف  واأي�ب  و�شليمان  وداود  ون�ح 
واإليا�س واإ�شماعيل والي�شع وي�ن�س ول�ط.... وقيل: هم �شتة: ن�ح وه�د و�شالح 
ول�ط و�شعيب وم��شى »عليهم ال�شالم«، وهم املذك�رون على الن�شق يف �ش�رتي 
العلم  كتب  يف  املتداول  األأ�شهر  ولكن  ذلك.  غري  وقيل  وال�شعراء.  األأعراف 
ال�شالة  »عليهم  وعي�شى  وم��شى  واإبراهيم  ون�ح  حممد،  وهم:  خم�شة  اأنهم 
ابن عبا�س وغريه من  العزم، مروي عن  اأول�  باأنهم هم  والق�ل  وال�شالم«... 

ال�شلف ال�شالح »ر�ش�ان اهلل عليهم«، وعن اأبي هريرة ....())).

ولكنها - كما اأ�شرت من قبل - م�ق�فة، ومن اأق�ال اأبي هريرة وابن عبا�س 
عليه  اهلل  »�شلى  النبي  اإىل  اإ�شناد  دون  عليها  ل  مع�َّ أل  ولذا  وقتادة وغريهم، 

واآله« اإذ تبقى اجتهادية.

نعم، اإن �شّحت الروايات عن اأئمة اأهل البيت »عليهم ال�شالم« ف�شيك�ن املعّ�ل 
عليها، ويك�ن م�شم�ن األآيتني من �ش�رتي األأحزاب وال�ش�رى م�ؤيدًا لذلك.

وي�شاف اإىل ما �شبق، وتفا�شيل اأخرى �شنت�ّقف عندها ألحقًا حني احلديث 

1. https://dorar.net/aqadia/1935/المطلب_األول:_تعيين_أولي_العزم
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من  امل�شيحية  دين  على  باأنَّهم  ر�شميًا  لني  امل�شجَّ اأنَّ  ومقاماته،  �شفاته  عن 
ياأت�ن يف املرتبة األأوىل من  العق�د األأخرية  األأر�شية يف  الكرة  جُمم�ع �شكان 
بلغ عددهم  اإذ  ال�شماوية وغريها،  األأديان  �شائر  باأتباع  مقارنًة  الن�شبة  حيث 
2.3 مليار فرد تقريبًا يف �شنة 2021م من اأ�شل 7.8 مليارًا. واإذا قارنا هذه 
الن�شبة بن�شبة اليه�د الذين مّثل�ا اجلهة املحاربة للم�شيح »عليه ال�شالم« على 
انقلبت،  األآية قد  اأن  امل�شيح وامل�ؤمنني بر�شالته، ف�شنجد  باأتباع  عهده مقارنة 
واأن الغلبة - وب�شكل كبري جدًا - �شارت للم�شيحّيني على اليه�د بعد اأن كان�ا 
وذلك  يقتل�نه،  وكادوا  نف�شه  امل�شيح  على  جتّراأوا  بل  مالحقني،  م�شطَهدين 
ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك  إيِِّنِ  وعد اإلهي، وه� القائل »�شبحانه«: {إِْذ قَاَل اهَلُل يَا ِعيىََس 
يَْوِم  إىََِل  ِيَن َكَفُرواْ  َفْوَق اذَّلَّ اتََّبُعوَك  ِيَن  وََجاِعُل اذَّلَّ ِيَن َكَفُرواْ  ِمَن اذَّلَّ ُرَك  َوُمَطّهِ إىََِلَّ 

ْحُكُم بَيَْنُكْم فِيَما ُكنُتْم فِيِه خََتَْتلُِفوَن}))).
َ
الِْقَياَمِة ُثمَّ إىََِلَّ َمرِْجُعُكْم َفأ

1. ال�ش�رى:13.
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ر هذا األ�شم يف القراآن  ـّرح القراآن الكرمي باأن ا�شمه )عي�شى(، وقد تكرَّ �شَ
الكرمي 25 مرة يف 25 اآية، ومِل ُيذكر با�شم اآخر: {إِنَّ َمَثَل ِعيىََس ِعنَد اهَللِ َكَمَثِل 

آَدَم َخلََقُه ِمن تَُراٍب ُثمَّ قَاَل هََلُ ُكن َفَيُكوُن}))).
)أل  ال�شرف  من  ممن�ع  فه�  ولذا  عربي(  )غري  اأعجمي  علم  ا�شم  عي�شى 
احلركات  ظه�ر  من  املق�ش�رة  األألف  منعت  واإن  بالك�شرة(،  ُيَجّر  وأل  ن،  ُين�َّ
ب من األ�شم العربي )ي�ش�ع( اخت�شار األ�شم )ِيُهْ��ُشع(  على اآخره. وه� معرَّ
وه�  َيْهَ�ه(،   = )َيْه�  مقطعني  من   )yeh-ho-shoo'-ah( وتلفظ  ְיהֹוׁשּוַע، 

عندهم للدأللة على اهلل، وكلمة )�ُشع( اأي ُيخلِّ�س))). 

واختلف يف معنى هذا األ�شم العربي املرّكب، فقيل))): 

1. اآل عمران:59.
2. https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Ho-
ly-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_156.html

3. ر�شا: تف�شري املنار، ج 3، �س 251.
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 ُه� املَُخِلّ�ْس 
 يه�ه خال�س

 يه�ه يعطي اخلال�س )يخّل�س(
 يه�ه يحفظ، وه� قريب من ا�شم )حمف�ظ باهلل(. ولعلها ترجمة حرفية 
Save اإىل يحفظ، وهي تعني اأي�شًا ينقذ  عن األإجنليزية حيث ترجمت كلمة 

اأو يخّل�س.

واأ�شاف العالمة الطباطبائي واآخرون معنى اآخر حيث قال�ا:)عي�شى اأ�شله 
ابن  ت�شمية  اأن�شب من جهة  وه�  بيعي�س،  تف�شريه  األأخبار  بع�س  ويف  ي�ش�ع... 

زكريا بيحيى( حيث يرى العالمة وج�د م�شابهة تامة بني هذين النبيني))).

وبراأيي اأن ح�شم املعنى ي�شتلزم الرج�ع اإىل ما جاء يف ق�امي�س اللغة العربية 
من ترجمة لال�شم، حيث اأن الكلمة عربية، وخ�ش��شًا الرج�ع اإىل الق�امي�س 

التي تعتني بالتط�ر احلادث للكلمة ومعناها.

 Jeff A. بقلم   Ancient Hebrew Research Center م�قع  على  جاء 
اأن  ))) ما ترجمته   biblehub.com ))) والق�شم العربي من م�قع    Benner

1. الطباطبائي: امليزان، ج 3، �س195-194.
2. https://www.ancient-hebrew.org/names/Joshua.htm
األف جيف اأ. بينري باحث ومدر�س يف جُمال اللغة العربية الت�راتية. له اأكرث من ع�شرين 
يقراأون  كيف  األآألف  عّلم  املقد�س.  الكتاب  وثقافة  واللغة  األأبجدية  بدرا�شات  تتعلق  كتابًا 
 The Ancient Hebrew :الكتاب املقد�س بالعربية باأنف�شهم. له ع�شرون م�شنفًا، من بينها
 Ancient Hebrew املقد�س،  للكتاب  القدمي  العربي  املعجم   Lexicon of the Bible
 Ancient Hebrew واأبجديتها،  القدمية  العربية  اللغة   Language and Alphabet

Dictionary القام��س العربي القدمي.
3. https://biblehub.com/hebrew/3091.htm
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األ�شم العربي )ְיהֹוׁשּוַע( )ِيُهْ��ُشع( مكّ�ن من ق�شمني: األأول )ِيُه�( )יהו(  
ה(. وه� اخت�شار لال�شم )َيْهَ�ه( )ְיהָוֹ

والثاين الفعل )ِي�َشع( )Y.Sh.Ah( )ָיַׁשע( والتي تعني ليخّل�س. وبالتايل 
فاإّن معنى األ�شم )ِيُهْ��ُشع(: يه�ه ُيخلِّ�س.

اأما كيفية تعريب األ�شم )ي�ش�ع( وحتّ�له اإىل )عي�شى( فهناك اأكرث من راأي 
يف املقام:

  )ي�ش�ع  العني:  بتقّدم  م�اقع احلروف  تغيري  ذلك مت عن طريق  اأن   .1
عي�ش� (، ثم قلب ال�او اإىل األف مق�ش�رة )عي�ش�   عي�شى(، ثم جعل ال�شني 

�شينًا )عي�شى  عي�شى(. 

حمم�د  األأ�شتاذ  -بح�شب  )عي�شى(  فاأل�شم  قراآنية)))،  الت�شمية  اأن   .2
اأب��شعدة- مِل ُيطلق من قبُل عند العرب على امل�شيح، واأن هذا األإطالق جاء به 
القراآن اأّوأًل ولغر�س حمدد. فقد طرح الباحث �ش�ؤاأًل مفاده: )ن�شارى العرب 
مطّ�أًل،  عليه  اأجاب  ثم  »عي�شى«؟(  اإىل  بها  حت�ل  فلماذا  »ي�ش�ع«.  يق�ل�نها 

و�شاأق�م هنا بتق�شيم اإجابته �شمن نقاط، بغر�س التب�شيط واألخت�شار:

 اأ( القراآن يرف�س التعريب حني ي�شيء التعريب اإىل املعنى، اأي حني تلتب�س 
�ش�رة األ�شم يف لفظه املعرب بلفظ عربي يغاير معناه معنى األ�شم األأعجمي 
يف لغة �شاحبه، فما بالك بتعريب يفيد ال�شد من معناه؟... ألأن كلمة »ي�ش�ع« 

1. اأب��شعدة: من اإعجاز القراآن يف اأعجمي القراآن: العلم األأعجمي يف القراآن مف�شرًا بالقراآن، 
ج2، �س 270-269.
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تعني يف العربية »ال�شائع الهالك«)))، وما كان اهلل لي�شّمي امل�شيح بهذا املعنى 
املذم�م وه� نبي مر�َشل من عنده، أل�شيما واأنه ذكَره يف معر�س الب�شارة مب�لده، 
واإذا كان عامة النا�س يف م�اليدهم أل يق�م�ن باإطالق الت�شمية املذم�مة عند 

الب�شارة بامل�ل�د، فكيف باهلل جتاه نبي من اأنبيائه؟
ه�  العربية  يف  »ي�ش�ع«  فمعنى  اأ�شاًل،  الببغائي  التعريب  هذا  ي�شح  أل  ب( 
العك�ُس ال�شريح ملعنى )ال�شائع الهالك(. فاأب��شعدة ي�شري اإىل ما ذكرناه من 
قبل من اأّن ي�ش�ع تعني اهلل خمّل�س وحافظ اأو خال�س اهلل، وهذا عك�س معنى 

هالك و�شائع.
ج( القراآن الكرمي حني يعدل عن التعريب فه� يعدل عنه اإىل الرتجمة. ولكن 
يف  ت�افقًا  جند  فلن  )عا�س/يع��س/يعي�س(  عي�شى  جذر  معنى  اإىل  بالرج�ع 
املعنى مع ي�ش�ع. والنتيجة اأّن األ�شم »عي�شى« مِل يِرْد يف القراآن الكرمي كرتجمة 

لال�شم »ي�ش�ع« .
د( مما �شبق يّت�شح اأن القراآن الكرمي جاء باأل�شم »عي�شى« على غري مثاٍل 
يف العربية، مقل�بًا أل�شم »ي�ش�ع« ألإفادة عك�س معناه: لي�س ه� ال�شائع الهالك 

واإمنا ه� املخلِّ�س الناجي. 
وحيث اأّن اأ�شل املقل�ب التام أل�شم »ي�ش�ع« نطقًا ه� »ع��َشْي«، وه� لي�س من 
اأوزان العربية، لذا فقد عدل به القراآن اإىل »عي�َشى«، اكتفاًء يف القلب بدأللِة 
نقل عني »ي�ش�ع« من اآخر األ�شم اإىل اأوله. وبقيت »عي�شى« اأعجمية غري عربية، 

متامًا كاأ�شلها العربي »ي�ش�ع«.

1. من �شاع ي�ش�ع �ش�عًا، يعني �شاع وهلك .



4141 اسمه - لقبه - نسبه

الزمن  يف  عم�مًا  النا�س  متداول  يف  تغرّي  ي�ش�ع  األ�شم  اأن  براأيي  ولكن   .3
الرومان-  -ثم  على اخلط  الي�نانيني  بدخ�ل  ال�شالم«  »عليه  لعي�شى  الالحق 

عند احتاللهما لبالد ال�شام.

فبالرج�ع اإىل تطّ�ر األ�شم اإىل اللفظ األإجنليزي Jesus �شنجد التايل:

)Ἰησοῦς( = اإْي�ُش��س = Iēsoûs الي�نانية Iēsūs  )اآي�ُش�س( الالتينية 
Jesus  )األإجنليزية())). 

واللفظة )اإْي�ُش� / اإْي�ُش��س( الي�نانية قريبة جدًا من عي�شى، خا�شة مع مالحظة 
اإ�شافة الالحق )�س( اإىل األأ�شماء، مثل )ل�قا = ل�كا�س( )مّتى = ماتي��س(. 
قبلهم  ومن  الرومان  من  األأ�شلي  األ�شم  لت�شحيف  النطق  هذا  العرب  فاأخذ 
الي�نان، مع قلب ال�او اإىل األف مق�ش�رة، و�شار ه� األ�شم املتداول يف العربية 

بدأًل من اللفظة العربية واألآرامية )ي�ش�ع/ي�ش�ع( املخت�شرة عن يه��شع.

)ِيُهْ��ُشع( يف  العربي  األ�شم  اأن  Benner من  وي�ؤكد ذلك ما ذكره )بانر( 
الرتجمة ال�شبعينية))) جاء بال�ش�رة التالية: Ἰησοῦ )اإي�ش�()))، واأن ال�شبب 
ليع�د اإىل اأّن األأبجدية الي�نانية أل تت�شّمن احلرف Y لذا فقد ا�شتعمل�ا احلرف 
تت�شمن  وحيث   .S احلرف  ا�شتعمل�ا  فقد  لذا   SH احلرف  تت�شمن  وأل   ،  I
الرتجمة ال�ش�تية الي�نانية ألأ�شماء الذك�ر -اأحيانًا- حرف S يف نهايتها، لذا 

1. Maas, Anthony J. (1913). "Origin of the Name of Jesus Christ" . In 
Herbermann, Charles (ed.). Catholic Encyclopedia. New York: Robert 
Appleton Company.

2. وهي الرتجمة الي�نانية للعهد القدمي التي يرجع تاريخها اإىل 2000 عام، .
3. https://www.ancient-hebrew.org/names/Joshua.htm
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فقد مّتت تهجئة األ�شم بال�ش�رة التالية: )Ἰησοῦς )Iesous. واأ�شاف اأنه قد 
مت العث�ر على كال ال�شكلني الي�نانيني يف الن�شخة الي�نانية من العهد اجلديد، 
 ،Ἰησοῦ = Iesou 29 فجاءت التهجئة يف اإجنيل ل�قا األإ�شحاح الثالث، األآية
.Ἰησοῦς  = Iesous ويف ر�شالة ب�ل�س الر�ش�ل اإىل العربانيني 4/ 8، بتهجئة

•• لقب النبي عيسى:
 9 بامل�شيح 11 مرة يف  الكرمي  القراآن  ال�شالم« يف  »عليه  النبي عي�شى  ب  ُلقِّ
اآيات، ل�ق�ع التكرار مرتني يف اآيتني. ووقع األختالف يف �شبب ت�شميته بامل�شيح، 
لني األأوائل للقراآن الكرمي. واأغلب األأق�ال التالية تع�د اإىل الدور ال�شلبي للماأوِّ
املتاأّول�ن، واأعيد  اأ�شلفها  التي  وقد قام العالمة الطباطبائي))) بعر�س األآراء 

-بدوري- عر�شها �شمن النقاط التالية:
ي به عي�شى ألأنه كان م�شيحًا بالُيمن والربكة. ويف  1. م�شيح = املم�ش�ح، �ُشمِّ

جُممع البيان للطرب�شي اأن هذا منق�ل عن احل�شن وقتادة و�شعيد))).
2. م�شيح = املم�ش�ح، �شمي به عي�شى ألأنه ُم�شح بالتطهري من الذن�ب.

3. م�شيح = املم�ش�ح، ُم�شح بدهن زيت ب�رك فيه، وكان األأنبياء مُي�َشح�ن 
به. ويف جُممع البيان للطرب�شي اأن هذا منق�ل عن اجلبائي))).

حني  بجناحه  َم�شحه  ال�شالم«  »عليه  جربائيل  ألأن  املم�ش�ح،   = م�شيح   .4
وألدته ليك�ن ع�ذة من ال�شيطان.

1. الطباطبائي: امليزان، ج 3، �س193- 194.
2. الطرب�شي: جُممع البيان يف تف�شري القراآن، ج 2، �س 294.
3. الطرب�شي: جُممع البيان يف تف�شري القراآن، ج 2، �س 294.
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5. م�شيح = املا�شح، ألأنه كان مَي�شح روؤو�س اليتامى.
ر. ويف جُممع البيان  6. م�شيح = املا�شح، كان مَي�شح عني األأعمى بيده فُيب�شِ

للطرب�شي اأن هذا منق�ل عن الكلبي))).
7. م�شيح = املا�شح، ألأنه كان أل مي�شح ذا عاهة بيده اإأل َبرئ. وه� مروي عن 

ابن عبا�س.
8. م�شيح = مِلك اأو مبارك. 

ل عليه اأن هذا اللفظ كان واقعًا  ثم عّلق على ما �شبق فقال: )الذي ميكن اأن ُيع�َّ
ر بها جربائيُل مرمَي »عليهما ال�شالم« على ما يحكيه  يف �شمن الب�شارة التي َبـــ�شَّ
ِك بَِكلَِمٍة ّمِْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم} اآل  ُ »تعاىل« بق�له: {إِنَّ اهَلَل يَُبرَّشِ

عمران:45، ُمنجيًا لهم، كما يل�ح ذلك من اإجنيل ل�قا يف ب�شارة مرمي())). 

فالعالمة ي�شت�شهد بالن�س التايل من الكتاب املقد�س واملرتَجم اإىل العربية 
ُتَها  اأَيَّ َلِك  »�َشاَلٌم  َوَقاَل:  امْلَاَلُك  اإَِلْيَها  )َفَدَخَل  ب�شيط:  اختالف  فيها  باألفاظ 
ِمْن  َطَرَبْت  ا�شْ َراأَْتُه  ا  َفَلمَّ �َشاِء«.  النِّ يِف  اأَْنِت  ُمَباَرَكٌة  َمَعِك.  بُّ  َالرَّ َعَلْيَها!  امْلُْنَعُم 
ُة!« َفَقاَل َلَها امْلَاَلُك: »أَل َتَخايِف َيا  َرْت: »َما َع�َشى اأَْن َتُك�َن هِذِه التَِّحيَّ َكاَلِمِه، َوَفكَّ
يَنُه  ِك َقْد َوَجْدِت ِنْعَمًة ِعْنَد اهلِل. َوَها اأَْنِت �َشَتْحَبِلنَي َوَتِلِديَن اْبًنا َوُت�َشمِّ ، ألأَنَّ َمْرمَيُ
َداُوَد  بُّ األإِلُه ُكْر�ِشيَّ  َوُيْعِطيِه الرَّ ُيْدَعى،  اْلَعِليِّ  َواْبَن  َيُك�ُن َعِظيًما،  َي�ُش�َع. هَذا 

ِلُك َعَلى َبْيِت َيْعُق�َب اإِىَل األأََبِد، َوأَل َيُك�ُن مِلُْلِكِه ِنَهاَيٌة«())). اأَِبيِه، َومَيْ

1. الطرب�شي: جُممع البيان يف تف�شري القراآن، ج 2، �س 294.
2. الطباطبائي: امليزان، ج 3، �س194.

3. الكتاب املقد�س: اإجنيل ل�قا، 1، 33-28.
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ب »م�شيحا«  بعينه معرَّ اللفظ  الطباطبائي فقال: )هذا  العالمة  اأ�شاف  ثم 
ال�اقع يف كتب العهدين. والذي ي�شتفاد منها اأن بني اإ�شرائيل كان من داأبهم 
اأن امَلِلك منهم اإذا قام باأمر املُلك م�شحته الكهنة بالدهن املقد�س لُيباَرك له 
يف ُملِكه، فكان ي�شمى م�شيحا. فمعناه اإما امَلِلك واإما املباَرك. وقد يظهر من 
مت�شمنًا  ب�شارته  ك�ن  جهة  من  م�شيحا  �ُشّمي  اإمنا  ال�شالم«  »عليه  اأنه  كتبهم 

ملُلكه، واأنه �شيظهر يف بني اإ�شرائيل َمِلكًا عليهم ُمنجيًا لهم())).
واعترب العالمة الطباطبائي اأن مّما يقّ�ي هذا الق�ل تعلُّل اليه�د يف رف�شهم 
لنب�ته باأن الب�شارة التي جاءت من قبل ت�شتمل على اأنه �شيملك، بدليل ك�نه 
م�شيحا، وهذا مِل ينطبق على عي�شى بن مرمي »عليه ال�شالم«، ألأنه مِل ينل املُلك 
اأي�شًا رمّبا وّجهته الن�شارى وتبعه  اأيام دع�ته ويف حياته، واأ�شاف: )ولذلك 
بع�س املف�شرين من امل�شلمني باأن املراد مُبلكه املُلك املعن�ي دون ال�ش�ري())).

ثم مِل ي�شتبعد العالمة اأن كلمة )امل�شيح = م�شيحا( ال�اردة يف الب�شارة به 
اإمنا كان للتربيك وي�ؤيده  التدهني عندهم  اأي�شًا، فاإن  تت�شمن معنى املبارك 
ْيَن 

َ
ق�له »تعاىل«: {قَاَل إيِِّنِ َعْبُد اهَللِ آتَايِِنَ الِْكَتاَب وََجَعلَيِِن نَبِيًّا، وََجَعلَيِِن ُمَباَراًًك أ

َما ُكنُت}))).
اأق�شام  م�شاحة  ومنه  وي�شافر،  يقطعها  اأي  األأر�س،  مي�شح  م�شيح=   .9

األأر�س))).

1. الطباطبائي: امليزان، ج 3، �س194.

2. الطباطبائي: امليزان، ج 3، �س194.
3. مرمي: 31-30.

4. الرازي: التف�شري الكبري، ج 4، �س 208.
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10. م�شيح = ُم�شح من األأوزار واألآثام))). 

.Flat Foot 11. م�شيح = مم�ش�ح القدمني)))، ألأنه ما كان يف قدمه َخْم�س

يق))). 12. م�شيح= �شدِّ

13. وقداعترب الطربي يف تف�شريه اأن الكلمة عربية وتعني: )املم�ش�ح البدن 
الكلمة  هذه  اأ�شل  اأن  النا�س  بع�س  زعم  )وقد  وقال:  واألآثام(.  األأدنا�س  من 
اأ�شماء  �شائر  ُعّرب  كما  امل�شيح،  فقيل  بت،  فُعرِّ م�شيحا  �شريانية  اأو  عربانية 
األأنبياء التي يف القراآن مثل اإ�شماعيل واإ�شحاق وم��شى وعي�شى. قال اأب� جعفر: 
ولي�س ما مثل به من ذلك للم�شيح بنظري وذلك اأن اإ�شماعيل واإ�شحاق وما اأ�شبه 
ذلك، اأ�شماء أل �شفات، وامل�شيح �شفة، وغري جائز اأن تخاطب العرب وغريها 
من اأجنا�س اخللق يف �شفة �شئ اإأل مبثل ما يفهم عّمن خاطبها، ول� كان امل�شيح 

من غري كالم العرب ومِل تكن العرب تعقل معناه ما خ�طبت به())).

وهذا الكالم منه غري دقيق، ألأن من الكلمات ما َي�شرتك يف اللفظ واملعنى 
ألأن اأ�شل تلك اللغات واحد، اأو أل�شتعارة الكلمة من لغة اإىل لغة كما ه� معروف 
يف  اللغ�ي  املعنى  نف�س  حتمل  و)م�شيح(  )م�شيح/م�شيخ(  وكلمة  وم�شه�د. 
العربية والعربية واألآرامية، ولكن خ�ش��شية امل�شح املاأخ�ذة بعني األعتبار يف 
Benner فاإن جذر  هذا اللقب ناأخذها من الرتاث العربي، وبح�شب )بانر( 

1. الرازي: التف�شري الكبري، ج 4، �س 208.

2. الرازي: التف�شري الكبري، ج 4، �س 208.

3. الرازي: التف�شري الكبري، ج 4، �س 208.
4. الطربي: جامع البيان، ج6، �س 47.
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كلمة משיח = meshiyach  ه� الفعل  mashach  الذي يعني )م�شح(. 

مُيَنح  َمن  راأ�س  على  الزيت  �شّب  املعتاد  من  القدمية،  العربية  الثقافة  ويف 
ا�شتخدام  ومت  هن/امل�شح(.  )الدَّ ت�شمى  املمار�شة  هذه  ال�شلطة.  يف  من�شبًا 
لكلمة م�شَيخ ينطبق  األأ�شلي  املعنى  اأن  الكلمة 39 مرة يف )التنخ(. ويف حني 
على ال�شخ�س املم�ش�ح بالزيت بالفعل، فاإنه ميكن اأن ي�شري بالتبعية اأي�شًا اإىل 
ف ك�رو�س،  اأي �شخ�س ي�شغل من�شب �شلطة، �ش�اء مّت م�شحه اأم أل. ولذا ُعرِّ

ملك بالد فار�س، يف التنخ باأنه َم�شَيخ))).

ويف كتاب »املحيط اجلامع يف الكتاب املقد�س وال�شرق القدمي«: )م�شيح يف 
العربية واألآرامية »م �س ي ح« يف الي�نانية »م�ّشيا«... تعني املم�ش�ح بالزيت. 
اإ�شرائيل،  مل�ك  كان  �شام...  ب�شكل  اللقب  هذا  يحمل  الذي  ذلك  على  وتدل 
لفرع�ن،  التابعني  وال�ش�ريني  م�شر  وعظماء  احلثيني  املل�ك  �شاأن  �شاأنهم 
ي  �ُشمِّ لهذا  بالزيت...  فيه  مُي�شح�ن  احتفال  يف  الرفيعة  كرامتهم  يتلّق�ن 
اإىل  وبالن�شبة  الرب«...  اأو م�شيحه »=م�شيح  يْهَ�ه...  اأو مم�ش�ح  امللك م�شيح 
ك�ر�س... يتكلم الرب فيق�ل »م�شيحي«... هذه امل�شحة تخلق عالقة خا�شة بني 
األإلهي،  ال�شلطاَن  املم�ش�ح  العبادية، فريتدي  الن�شب  كما يف  واألإله  املم�ش�ح 
كما  الكهنة  عظيم  مي�شح�ن  كان�ا  مُي�ّس...  أل  م�ش�نًا  �شخ�شه  ي�شبح  لهذا 

ي عظيم الكهنة »الكاهن املم�ش�ح«())).  مي�شح�ن املل�ك.... لهذا �ُشمِّ
ولعل األأ�ش�ب يف كل ما �شبق اأن نق�ل اأن الكلمة يف العربية تعني املم�ش�ح، ويف 

1. https://www.ancient-hebrew.org/definition/messiah.htm
2. الفغايل: املحيط اجلامع يف الكتاب املقد�س وال�شرق القدمي، �س 1195.
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األ�شطالح العربي تعني املم�ش�ح بالزيت كطق�س من طق��س املباركة لل�شخ�س 
ليحتل م�قعًا مميزًا كالنب�ة اأو املُلك اأو الكهانة اأو غري ذلك، ولذا فاإن م�شحه 
بالزيت يدل على مباركته، اأو ك�نه مباركًا، كما يدل على احتالله امل�قع املتقدم 

كاملُلك، لي�شمل يف النهاية بع�س املعاين التي مّرت معنا.

•• نسب المسيح:
 25 من  م�ردًا   16 يف  مرمي  ال�شيدة  ل�الدته  من�ش�بًا  )عي�شى(  ا�شمه  ُذكر 
م�ردًا يف القراآن الكرمي. وُذكر لقبه )امل�شيح( من�ش�بًا ل�الدته يف 5 م�ارد من 

11 م�ردًا لذكر اللقب: 
َِل َعلَْيَنا َمائَِدةً  ن ُيزََنّ

َ
{إِْذ قَاَل احْْلََوارِيُّوَن يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم َهْل يَْسَتِطيُع َربَُّك أ

ْؤِمننَِي}))). َماء قَاَل اتَُّقواْ اهَلَل إِن ُكنُتم مُّ ّمَِن السَّ
ِيَن قَالُواْ إِنَّ اهَلَل ُهَو الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ُقْل َفَمن َيْملُِك ِمَن اهَللِ  {لََّقْد َكَفَر اذَّلَّ

ُملُْك  ْرِض مََجِيًعا َوهَلِلِ 
َ
ُه َوَمن يِِف األ مَّ

ُ
َوأ َمْرَيَم  اْبَن  الَْمِسيَح  ُيْهلَِك  ن 

َ
أ َراَد 

َ
أ إِْن  َشيًْئا 

ٍء قَِديٌر}))). ِ يََشْ
ْرِض َوَما بَيَْنُهَما خََيُْلُق َما يََشاء َواهَلُل ىَلََعَ لُُكّ

َ
َماَواِت َواأل السَّ

ِك بَِكلَِمٍة ّمِْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيىََس  ُ {إِْذ قَالَِت الَْمالئَِكُة يَا َمْرَيُم إِنَّ اهَلَل يَُبرَّشِ

بنَِي}))). ْنَيا َواآلِخَرةِ َوِمَن الُْمَقرَّ اْبُن َمْرَيَم وَِجيًها يِِف ادَلُّ
حيث يتفّرد النبي عي�شى »عليه ال�شالم« - يف ما نعلم - باأنه األإن�شان ال�حيد 

الذي ُولد ألأم من دون اأب، لذا فاإنَّ ن�شبه يك�ن من جهة والدته ال�شيدة مرمي.

1. املائدة:112.
2. املائدة:17.

3. اآل عمران:45.
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ت�شمية  مع  ال�شيدة مرمي،  ل�الدّي  ِذكرًا  الكرمي جند  القراآن  اإىل  وبالرج�ع 
اْبَنَت  والِدها با�شم )عمران(، وأل يذكر القراآن عنه اأكرث من ذلك: {َوَمْرَيَم 
قَْت بَِكلَِماِت َرّبَِها َوُكُتبِِه  وِحَنا َوَصدَّ ْحَصَنْت َفرَْجَها َفَنَفْخَنا فِيِه ِمن رُّ

َ
ِعْمَراَن الَّيِِت أ

َواًَكنَْت ِمَن الَْقانِتنَِي}))).
اأما ا�شمه بح�شب بع�س امل�شادر امل�شيحية فه�: )ي�اقيم( اأو )ب�ناخري( اأو 
)�شادوق( بن ي�ثام بن لعازر بن الي�د .... بن �شليمان بن داود. وقيل اأن من 

اأ�شمائه )هايل( اأو )هيلي(.

واإذا رجعنا اإىل التنخ ف�شنجد اأن ن�شب النبي �شليمان »عليه ال�شالم« كالتايل: 
يَناَداُب  �شليمان بن داود بن ن�ّشي بن ع�بيد بن ب�َعز بن �َشْلُم�ن بن َنْح�ُش�ُن بن َعمِّ
ُروُن بن َفاَر�ُس بن َيُه�ذا بن يعق�ب بن اإ�شحاق بن اإبراهيم))). بن َرام بن َح�شْ

ا�شم  األأب  على  اأطلق  حيث  الكرمي  القراآن  على  هج�مًا  البع�س  �شّن  وقد 
اأخت م��شى وهارون، ومرمي والدة  َخْلط بني مرمي  )عمران( معتربين وق�ع 

امل�شيح، على اعتبار اأن ا�شم األأب )ي�اقيم/ي�اكيم( اأو )هايل/هيلي(.

ياأتي هذا يف ال�قت الذي أل ميلك فيه امل�شت�شكل�ن دلياًل اأكيدًا على ا�شم والد 
ال�شيدة مرمي، بل مّر وجدناهم قد اختلف�ا يف حتديد ا�شمه فيما بينهم.

اأن التعار�س  نعم، ذكرت امل��ش�عة الكاث�ليكية ال�شادرة باللغة األإجنليزية 
باأن  )ل�قا(  اإجنيل  يف  جاء  ما  بني  وذلك  ظاهري،  تعار�ٌس  ا�شمه  حتديد  يف 

1. التحرمي:12.
2. الكتاب املقد�س: �شفر راع�ث 4، و�شفر التك�ين 46.
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ا�شمه )هايل/هيلي())) وبني ما جاء يف اأناجيل اأخرى قدمية غري معرتف بها 
من قبل الكني�شة، كاإجنيل يعق�ب الذي يع�د اإىل نهاية القرن امليالدي الثاين 

والذي اعترب اأن ا�شمه ي�اكيم.

ثم حاولت امل��ش�عة الكاث�ليكية اأن تعالج هذه األإ�شكالية الظاهرية من خالل 
الق�ل باأن األ�شم )هيلي( ه� يف ال�اقع خمت�شر لال�شم )اإلياكيم( املكّ�ن من 
)اإيلي / اإل�هيم( و )كيم(، ومن املعل�م اأن )اإيلي / اإل�هيم( بديل عن )يه�ه(، 

وكلها ت�شري اإىل الرب))). ويف حماولتهم هذه نظر.

اأما حلمي القم�س يعق�ب يف كتابه: )النقد الكتابي: مدار�س النقد والت�شكيك 
والرد عليها - العهد اجلديد من الكتاب املقد�س( فقد عالج األإ�شكالية بق�له: 

)ا�شم »ي�اقيم« يف العربية ه� نف�شه ا�شم »هايل« يف الي�نانية())).

من جهتي، اأرى اأن أل تعار�س بني األ�شم )ي�اقيم/ي�اكيم( وبني )عمران(، 
وذلك وفق التقريب التايل: 

اأ�شل األ�شم )ي�اقيم / ي�اكيم(يف اللغة العربية )يه�ياقيم( ְיהֹוָיִקים وُترجم 
اإىل اللغة األإجنليزية كالتايل: He whom Yahweh has set up، اأي الذي 

1. هذا األإجنيل أل ي�شّرح باأن هايل ه� والد ال�شيدة مرمي بل هكذا ا�شتنتج�ا من الن�س. 
فاملذك�ر يف اإجنيل ل�قا اأن ي��شف الذي يّدع�ن ك�نه خطيبًا لل�شيدة مرمي ه� ابن هايل: )َومَلَّا 
ْبِن َهايِل( الكتاب  اْبَن ُي��ُشَف،  َكاَن ُيَظنُّ  َوُهَ� َعَلى َما  َثاَلِثنَي �َشَنًة،  َنْحُ�  َلُه  َكاَن  َي�ُش�ُع  اْبَتَداأَ 

عى. املقد�س: العهد اجلديد: اإجنيل ل�قا، 3، 23. ولكن �شن�شايرهم يف املدَّ
2. https://www.newadvent.org/cathen/15464b.htm
3. https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/new-tes-
tament/159.html
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اأقامه )َيْه�ه = اهلل(، اأو مبعنى الذي رفعه اهلل، كما ف�ّشرته بع�س الن�ش��س 
ن جزئيًا يف كلمة ِعمران وفق التقريب التايل:  الكن�شية. وهذا املعنى مت�شمَّ

ر ... املعنى متقارب. بل حتى ل� اعتمدنا معنى  اأ�ّش�س - �شّيد - عمَّ اأقام - 
يَْرَفُع  {ِإَوْذ  »تعاىل«:  ق�له  ولنالحظ  اأي�شًا،  العمارة  على  �شيدّل  فاإنه  )رَفع( 
ِميُع الَْعلِيُم})))  نَت السَّ

َ
إِبَْراهِيُم الَْقَواِعَد ِمَن ابْْلَْيِت ِإَوْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

اإذًا، املعنى متقارب. وِعمران تعريب أل�شم )ي�اقيم(.
)بطريركية  م�قع  على  املذك�ر  التايل  الكن�شي  الن�س  نقراأ  ذلك  ولتاأكيد 
اأنطاكية و�شائر امل�شرق للروم األأورث�ذوك�س(: )ا�شم ُي�َياِقيم عربّي يتاأّلف ِمن 
اأو  اأنه�س  اأو  اأقام«  اأي الكائن »اهلل« وِفعل »قم«، لي�شبح »اهلل  جزئني: »يه�ه« 
اأي ن�شب  اأقام خيمته،  اأو  اأقام عمرانًا،  ُي�شتعمل يف العمران مثل  �س، كما  اأ�شَّ

خيمته())).
)امراأة  بعن�ان  مت  وُقدِّ الكرمي،  القراآن  يف  أل�شمها  ِذكر  فال  والدتها،  اأّما 
ًرا َفَتَقبَّْل ِميِّنِ  ُة ِعْمَراَن َرّبِ إيِِّنِ نََذْرُت لََك َما يِِف َبْطيِِن حُُمَرَّ

َ
ِعمران(: {إِْذ قَالَِت اْمرَأ

ِميُع الَْعلِيُم}))). نَت السَّ
َ
إِنََّك أ

ومعناه  عربي  ا�شم  وه�  )حّنة(  امل�شيحية  امل�شادر  بع�س  بح�شب  ا�شمها 
النبي  )ابن  يه�ذا  �شبط  من  )مرمي(  اأمها  وا�شم  والنعمة.  والراأفة  احلنان 

يعق�ب(. وا�شم اأبيها ماثان بن ألوي بن ملكي من ن�شل النبي هارون.

1. البقرة:127.
2.https://www.antiochpatriarchate.org/ar/page/the-holy-righteous-ances-
tors-of-god-joachim-and-anna/745/

3. اآل عمران:35.



5151 اسمه - لقبه - نسبه

 َسوٍْء 
َ
ُبوِك اْمَرأ

َ
ْخَت َهاُروَن َما اََكَن أ

ُ
وهنا تتبادر اإىل األأذهان األآية التالية: {يَا أ

ِك بَِغيًّا}))). مُّ
ُ
َوَما اََكنَْت أ

1. فمن املحتمل اأن �شبب ذكر القراآن الكرمي اأن اليه�د عرّبوا عن ال�شيدة 
مرمي باأخت هارون، ألأنها من ن�شبه من جهة األأم، كما ُيقال لرجل من قبيلة 

ر(، فالتعبري لغ�ي ا�شتعاري. ر )اأخ� ُم�شَ متيم )اأخ� متيم( اأو من ُم�شَ
2. اأو ألحتمال اأن ا�شمها مرمي بنت عمران، وللنبي هارون اأخت ا�شمها مرمي 
بنت عمران، لذا اأ�شبه ا�شمها ا�شم مرمي اأخت هارون، فقيل لها )يا اأخت هارون(. 
3. اأو ألأنها ترّبت يف و�شط الكهنة، وهم من ذرية هارون، ف�شاروا ينظرون 
ال�شعيدي  املتعال  عبد  األأ�شتاذ  كتب  ذلك  ويف  منهم.  واحدة  اأنها  على  اإليها 
حتت عن�ان )مرمي اأم عي�شى »عليه ال�شالم« اأخّ�تها لهارون، بنّ�تها لعمران(: 
»عليه  هارون  اأبناء  من  اأحباره  عند  وو�شعتها  املقد�س  بيت  اإىل  )وحملتها 
ال�شالم«، وكانت كهانة بني اإ�شرائيل لهم مت�ارثة فيهم، فكان�ا يل�ن من بيت 
املقد�س ما تلي احلجبة من الكعبة.... ترّبت يف بيت من بي�ت هارون وهم من 
�شبط ألوي، فاّت�شلت ن�شبُتها بهذا البيت وانقطعت ن�شبتها اإىل �شبط يه�ذا ق�م 
اأبيها الذي مات قبل اأن ت�َلد، ويظهر اأن اأمها ماتت وهي يف �شن الر�شاع ف�شّبت 
أل تعرف لها اأًبا غري زكريا وأل اأمًا غري زوجه األي�شابات. ... عا�شت بني األأحبار 
اأبناء هارون كاأنها واحدة منهم ت�شاركهم يف وظيفتهم الدينية وتق�شي وقتها 
يف عبادة ربها وأل ينظر ق�مها اإليها اإأل اأنها راهبة من راهبات بيتهم يقي�ش�ن 
بذلك اأعمالها ويزن�ن به ما تفعله منها ويخاطب�نها كما يخاطب�ن واحًدا من 

1. مرمي:28.
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اأولئك األأحبار، فاإذا قال�ا له: يا اأخا هارون؛ ألأنه واحد من اأبنائه قال�ا لها: يا 
اأخت هارون؛ ألأنها اأ�شبحت واحدة منهم، وهذا كما يقال يف العرب للتميمي 
مثاًل: يا اأخ متيم وللتميمية يا اأخت متيم، فاإذا جاور �شخ�س متيمًا وطال عي�شه 
بينهم قيل له اأي�شًا يا اأخا متيم بحكم اجل�ار، وقيل لزوجه اأو غريها من ن�شائه 
يا اأخت متيم مثله، وكان اليه�د ي�زع�ن اأنف�شهم على اأ�شباطهم كما كان العرب 
ي�زع�ن اأنف�شهم على قبائلهم... وقد اآثروا خطابها بذلك على غريه ومِل يق�ل�ا 
لها: يا مرمي اأو نح� ذلك؛ لي�شريوا بذلك اإىل اأن ما اأتت به أل يليق مبرتّهبة 
اأخًتا لهم،  ت  مثلها ق�شت حياتها بني األأحبار حتى �شارت ك�احد منهم وُعدَّ
فق�لهم يا اأخت هارون يف ق�ة ق�لهم يا اأخت األأحبار �ش�اء ب�ش�اء. ... فاملراد 
بهارون يف األآية هارون اأخ� م��شى قطعًا، وقد قال كعب األأحبار لعائ�شة »ر�شي 
اهلل عنها«: اإن هارون فيها لي�س اأخا م��شى. فقالت له: كذبت، فقال لها: يا اأم 
امل�ؤمنني اإن كان النبي »�شلى اهلل عليه واآله« قاله فه� اأعلم واأخرب، واإأل فاإين 

اأجد بينهما �شتمائة �شنة. ف�شكتت. واحلق مع عائ�شة())).

وتذكر بع�س امل�شادر امل�شيحية اأنه: )كانت( حّنة )عاقرًا، كانت تت��شل اإىل 
اهلل اأن ينزع عنها هذا العار، فرزقها ابنًة بركًة لها ولكّل الب�شر، هي العذراء 

مرمي اأم خملِّ�س العامِل())).

أل جند يف القراآن ت�شريحًا بك�نها عاقرًا، ولكن ميكن اأن نحتمل ذلك بالدأللة 
نىََث 

ُ
ا َوَضَعْتَها قَالَْت َرّبِ إيِِّنِ َوَضْعُتَها أ غري املبا�شرة من خالل ق�له »تعاىل«: {َفلَمَّ

1. جُملة املنار: املجلد 33، ج 10 ، �س 760.
2.https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Cop-
tic-Saints-Story_869.html
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بَِك  ِعيُذَها 
ُ
أ َمْرَيَم ِإَويِّنِ  ْيُتَها  َسمَّ نىََث ِإَويِّنِ 

ُ
اََكأل َكُر  اذَّلَّ َولَيَْس  َوَضَعْت  بَِما  ْعلَُم 

َ
أ َواهَلُل 

ْيَطاِن الرَِّجيِم})))، حيث اأّن م�شم�ن كالمها يدّل على اأّنها كانت  َوُذّرِيََّتَها ِمَن الشَّ
اأمامنا عدة احتماألت، واحدة  تتطّلع ب�شكل كبري اإىل هذا احلمل، مما ي�شع 
منها اأنها كانت عاقرًا، واألحتمال األآخر اأنها ُرزقت باأبناء ثم ت�ّف�ا اأو اأجه�شت 

حماًل �شابقًا اأو غري ذلك.

اأما ابنة اأختها بح�شب امل�شادر امل�شيحية وا�شمها )األي�شابات( وهي والدة 
بك�نها  ي�شّرح  الكرمي  القراآن  فاإّن   ، ال�شالم«  »عليه  زكريا  بن  يحيى  النبي 
ال�شالم«  »عليه  لزكريا  والنب�ي  األأب�ي  األإعجاب  اأج�اء  قال يف  عاقرًا، حيث 
بال�شيدة مرمي »عليه ال�شالم« حني �شارت يف كفالته، ووجد الرعاية األإلهية قد 
نَك ُذّرِيًَّة َطّيَِبًة إِنََّك  ُ اأحاطت بها: {ُهَنالَِك َداََع َزَكِريَّا َربَُّه قَاَل َرّبِ َهْب ىَِل ِمن دَلَّ
َك بَِيْحىََي  ُ نَّ اهَلَل يَُبرَّشِ

َ
اََعء، َفَناَدتُْه الَْمالئَِكُة َوُهَو قَائٌِم يَُصيِّّلِ يِِف الِْمْحَراِب أ َسِميُع ادَلُّ

َ يَُكوُن ىَِل  يِنَّ
َ
احِْلنَِي، قَاَل َرّبِ أ قًا بَِكلَِمٍة ّمَِن اهَللِ َوَسّيًِدا وََحُصوًرا َونَبِيًّا ّمَِن الصَّ ُمَصّدِ

يِِت اََعقٌِر قَاَل َكَذلَِك اهَلُل َيْفَعُل َما يََشاء}))).
َ
ُغالٌم َوقَْد بَلََغيِِنَ الِْكرََبُ َواْمَرأ

وي�ؤكد القراآن من جديد على هذا األأمر اإذ يق�ل »تعاىل«: {ذِْكُر رمَْْحَِة َرّبَِك 
ُس 

ْ
أ َعْبَدُه َزَكِريَّا، إِْذ نَاَدى َربَُّه نَِداء َخِفيًّا، قَاَل َرّبِ إيِِّنِ َوَهَن الَْعْظُم ِميِّنِ َواْشَتَعَل الرَّ

يِِت اََعقًِرا 
َ
ُكن بُِداََعئَِك َرّبِ َشِقيًّا، ِإَويِّنِ ِخْفُت الَْمَواىَِلَ ِمن َوَرائِي َواًَكنَِت اْمَرأ

َ
َشيًْبا َولَْم أ

نَك َويَِلًّا، يَِرثيُِِن َوَيرُِث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعلُْه َرّبِ َرِضيًّا، يَا َزَكِريَّا  ُ َفَهْب ىَِل ِمن دَلَّ
يِنَّ يَُكوُن ىَِل ُغالٌم 

َ
ُ ِمن َقْبُل َسِميًّا، قَاَل َرّبِ أ َك بُِغالٍم اْسُمُه حََيىََْي لَْم جََنَْعل هَلَّ ُ إِنَّا نَُبرَّشِ

1. اآل عمران:36.
2. اآل عمران:40-38.
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ٌ َوقَْد  َّ َهنّيِ يِِت اََعقًِرا َوقَْد بَلَْغُت ِمَن الِْكرََبِ ِعتِيًّا، قَاَل َكَذلَِك قَاَل َربَُّك ُهَو ىَلََعَ
َ
َواًَكنَِت اْمَرأ

َخلَْقُتَك ِمن َقْبُل َولَْم تَُك َشيًْئا}))).
عي�شى  )ولي�س خ�ش��س  امل�شيح  بك�ن  الب�شارة  اليه�دي، جاءت  الرتاث  يف 
ابن مرمي( من ن�شل داود »عليه ال�شالم«، و�شارت جزء من األآمال اليه�دية 
اأو  اأحيانًا،  يعي�ش�نها  كان�ا  التي  ال�شعبة  األأو�شاع  من  للخال�س  املعق�دة 
ي�مي  اإىل دعاء  اآخر، وحتّ�لت  اإىل  يلحق بهم من حني  الذي كان  األ�شطهاد 
�شبيه بدعاء الفرج بظه�ر املهدي »عليه ال�شالم«. جاء على م�قع بطريركية 
امل�شيح  باأن  ي�ؤمن�ن  اليه�د  األأورث�ذك�س: )كان  للروم  امل�شرق  و�شائر  اأنطاكية 
�شي�لد من ن�شل داود بح�شب نب�ءات األأنبياء يف العهد القدمي.... كان اليه�د 

1. مرمي: 9-2.
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وجه  على  داود  بيت  ملك�ت  اهلل  يجدد  اأن  الثابتة  �شل�اتهم  ي�ميًا يف  ي�شّل�ن 
ال�شرعة باإقامة عر�شه يف اأور�شليم القد�س املبنّية من جديد، واأن يرفع �شليله 

امل�شيح بن داود وميّكنه من اأن يزدهر، ألأن قدوم امل�شيح يجلب ال�شالم())).
َيُق�ُل  َتاأِْتي،  اٌم  اأَيَّ )َها   :23 اإرميا  �شفر  يف  ما جاء  الن�ش��س  هذه  بني  ومن 
يِف  َوَعْدأًل  ا  َحقًّ َوُيْجِري  َوَيْنَجُح،  َمِلٌك  َفَيْمِلُك  ِبّر،  َن  ُغ�شْ ِلَداُوَد  َواأُِقيُم   ، بُّ الرَّ
اِمِه ُيَخلَّ�ُس َيُه�َذا، َوَي�ْشُكُن اإِ�ْشَراِئيُل اآِمًنا، َوهَذا ُهَ� ا�ْشُمُه الَِّذي  األأَْر�ِس. يِف اأَيَّ

َنا())). بُّ ِبرُّ َيْدُع�َنُه ِبِه: الرَّ
اليه�دي  األنتظار  عك�شت  حيث  األأناجيل  ن�ش��س  بع�س  اأكدته  ما  وهذا 
ُم�ِع َوَقاُل�ا: اأََلَعلَّ هَذا ُهَ� اْبُن َداُوَد؟())).  للم�شيح من ن�شل داود: )َفُبِهَت ُكلُّ اجْلُ
اإأل اأن الغريب اأن اإجنيل متى يف بدايته حني ذكر ن�شب عي�شى »عليه ال�شالم« 
عى اأنه كان خطيبًا  فاإنه اأو�شله اإىل داود »عليه ال�شالم« ولكن من خالل من ُيدَّ
لها ثم زوجًا، وه� ي��شف بن يعق�ب )النجار(، على الرغم من اأن نف�س الن�س 
ي�شري اإىل اأنه عي�شى ابن مرمي ولي�س ابنًا لي��شف: )ِكَتاُب ِمياَلِد َي�ُش�َع امْلَ�ِشيِح 
َوَيْعُق�ُب  َيْعُق�َب.  َوَلَد  َواإِ�ْشحاُق  �ْشحاَق.  اإِ َوَلَد  اإِْبراِهيُم  اإِْبراِهيَم:  اْبِن  َداُوَد  اْبِن 
ى َوَلَد َداُوَد امْلَِلَك. َوَداُوُد امْلَِلُك َوَلَد �ُشَلْيَماَن.... َوَمتَّاُن  َوَلَد َيُه�َذا َواإِْخَ�َتُه... َوَي�شَّ
ُيْدَعى  َي�ُش�ُع الَِّذي  ِمْنَها  ُوِلَد  ِتي  َوَلَد ُي��ُشَف َرُجَل َمْرمَيَ الَّ َوَيْعُق�ُب  َيْعُق�َب.  َوَلَد 
ىَل  امْلَ�ِشيَح. َفَجِميُع األأَْجَياِل ِمْن اإِْبراِهيَم اإِىَل َداُوَد اأَْرَبَعَة َع�َشَر ِجياًل، َوِمْن َداُوَد اإِ
ا  �َشْبِي َباِبَل اأَْرَبَعَة َع�َشَر ِجياًل، َوِمْن �َشْبِي َباِبَل اإِىَل امْلَ�ِشيِح اأَْرَبَعَة َع�َشَر ِجياًل. اأَمَّ

1.https://www.antiochpatriarchate.org/ar/page/668/
2. الكتاب املقد�س: �شفر اإرميا، 23، 6-5.

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، 12، 23.
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ُط�َبًة ِلُي��ُشَف، َقْبَل اأَْن  ُه خَمْ ِوأَلَدُة َي�ُش�َع امْلَ�ِشيِح َفَكاَنْت هَكَذا: مَلَّا َكاَنْت َمْرمَيُ اأُمُّ
ا، َومَِلْ َي�َشاأْ  وِح اْلُقُد�ِس. َفُي��ُشُف َرُجُلَها اإِْذ َكاَن َبارًّ َيْجَتِمَعا، ُوِجَدْت ُحْبَلى ِمَن الرُّ
ٌر يِف هِذِه األأُُم�ِر، اإَِذا َماَلُك  ا. َولِكْن ِفيَما ُهَ� ُمَتَفكِّ اأَْن ُي�ْشِهَرَها، اأََراَد َتْخِلَيَتَها �ِشرًّ
بِّ َقْد َظَهَر َلُه يِف ُحْلٍم َقاِئاًل: »َيا ُي��ُشُف اْبَن َداُوَد، أَل َتَخْف اأَْن َتاأُْخَذ َمْرمَيَ  الرَّ
وِح اْلُقُد�ِس. َف�َشَتِلُد اْبًنا َوَتْدُع� ا�ْشَمُه  اْمَراأََتَك. ألأَنَّ الَِّذي ُحِبَل ِبِه ِفيَها ُهَ� ِمَن الرُّ
َيِتمَّ َما ِقيَل ِمَن  ِلَكْي  ُكلُُّه َكاَن  ُه ُيَخلِّ�ُس �َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهْم«. َوهَذا  َي�ُش�َع. ألأَنَّ
اُن�ِئيَل«  َبُل َوَتِلُد اْبًنا، َوَيْدُع�َن ا�ْشَمُه ِعمَّ ِبيِّ اْلَقاِئِل: »ُهَ�َذا اْلَعْذَراُء حَتْ بِّ ِبالنَّ الرَّ
ْ�ِم َفَعَل َكَما اأََمَرُه َماَلُك  ا ا�ْشَتْيَقَظ ُي��ُشُف ِمَن النَّ الَِّذي َتْف�ِشرُيُه: َاهلُل َمَعَنا. َفَلمَّ
، َواأََخَذ اْمَراأََتُه. َومَِلْ َيْعِرْفَها( اأي مِل يقاربها مقاربة األأزواج )َحتَّى َوَلَدِت  بِّ الرَّ

اْبَنَها اْلِبْكَر. َوَدَعا ا�ْشَمُه َي�ُش�َع())).

من  بطرق خمتلفة،  واأّول�ه  امل�شيحيني  الدين  رجال  لدى  ربكة  هذا  واأحدث 
بينها ما جاء على م�قع بطريركية اأنطاكية و�شائر امل�شرق للروم األأوث�ذوك�س: 
بُّ األإِلُه ُكْر�ِشيَّ َداُوَد اأَِبيِه«،  )ي�ؤّكد املالك جربائيل للعذراء مرمي: »َوُيْعِطيِه الرَّ
اأّول  ل�قا 3: 23- 38.  الذين مت ذكرهما يف متى 1: 1- 17 ويف  ي�ش�ع  ن�شبي 
هذين الن�شبني ي�شري اإىل ن�شبه من ي��شف املفرَت�س باأن يك�ن ه� والد ي�ش�ع، 
وهذا يظهر اأنه انحدر مبا�شرة من الن�شل امللكي للملك داود. واأي�شًا من جهة 
اأنها كانت  اأّمه، مرمي العذراء، فن�شبها الذي ذكر يف ل�قا 3: 23- 38 ُيظِهر 

ذات ن�شبًا مبا�شرًا لداود. اإذًا ه� ابن داود من ناحية الن�شب وال�شرع())).

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، 1، 25-1.
2.https://www.antiochpatriarchate.org/ar/page/668/
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م  وجند يف م�قع اآخر التمييز بني األأب احلقيقي واألأب وفق القان�ن: )ُيقدِّ
ب�شريته لداود عن طريق ي��شف  ي�ش�ع يف  لن�شب  الدليل  األأول  األإ�شحاح  مّتى 
داود،  اإىل  حقيقًة  ينت�شب  بذلك  اأنه  يعني  أل  هذا  ولكن  القان�ين«())).  »اأبيه 

فكيف ُت�شاف �شل�شلة ن�شب ي��شف اإىل امل�شيح؟ وكيف يك�ن بذلك من ن�شله؟

يف  وذلك  األأم  جهة  من  ال�شالم«  »عليه  داود  اإىل  فين�شبه  ل�قا  اإجنيل  اأما 
الن�س التايل: )َومَلَّا اْبَتَداأَ َي�ُش�ُع َكاَن َلُه َنْحُ� َثاَلِثنَي �َشَنًة، َوُهَ� َعَلى َما َكاَن ُيَظنُّ 
اْبَن ُي��ُشَف، ْبِن َهايِل( وهايل كما ذكرنا من قبل ه� والد ال�شيدة مرمي بح�شب 
ا، ْبِن ُي��ُشَف،  بع�س التف�شريات الكن�شية )ْبِن َمْتَثاَت، ْبِن أَلِوي، ْبِن َمْلِكي، ْبِن َينَّ
اِثَيا،  اِي، ْبِن َماآَث، ْبِن َمتَّ اِثَيا، ْبِن َعاُم��َس، ْبِن َناُح�َم، ْبِن َح�ْشِلي، ْبِن جَنَّ ْبِن َمتَّ
اِبَل، ْبِن �َشاأَْلِتيِئيَل،  ا، ْبِن ِري�َشا، ْبِن َزُربَّ ْبِن �ِشْمِعي، ْبِن ُي��ُشَف، ْبِن َيُه�َذا، ْبِن ُي�َحنَّ
ْبِن  ْبِن ُي��ِشي،  ْبِن ِعرِي،  اأَمْلُ�َداَم،  ْبِن  َم،  ْبِن ُق�شَ ي،  اأَدِّ ْبِن  ْبِن َمْلِكي،  ْبِن ِنرِيي، 
ُي��ُشَف،  ْبِن  َيُه�َذا،  ْبِن  �ِشْمُع�َن،  ْبِن  أَلِوي،  ْبِن  َمْتَثاَت،  ْبِن  ُي�ِرمَي،  ْبِن  اأَِليَعاَزَر، 
اَثا، ْبِن َناَثاَن، ْبِن َداُوَد، ْبِن  ْبِن ُي�َناَن، ْبِن اأَِلَياِقيَم، ْبِن َمَلَيا، ْبِن َمْيَناَن، ْبِن َمتَّ
يَناَداَب، ْبِن اأََراَم،  ى، ْبِن ُع�ِبيَد، ْبِن ُب�َعَز، ْبِن �َشْلُم�َن، ْبِن َنْح�ُش�َن، ْبِن َعمِّ َي�شَّ
ْبَراِهيَم())). �ْشَحاَق، ْبِن اإِ ُروَن، ْبِن َفاِر�َس، ْبِن َيُه�َذا، ْبِن َيْعُق�َب، ْبِن اإِ ْبِن َح�شْ

عن  خمتلف  هنا  ال�شالم«  »عليه  داود  اإىل  األنت�شاب  اأن  فلنالحظ  ولكن 
ال�شل�شلة اخلا�شة بي��شف، مبا ي�ؤكد اأن املراد ن�شبه من جهة والدته، وهذا ما 

ت�ؤكده الن�ش��س التف�شريية امل�شيحية اأي�شًا.

1.https://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-Jesus-Son-David.html
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، 3، 34-23.
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ولكن تبقى م�شكلة اأخرى يف �شل�شلتي الن�شب، فاألأوىل حني ت�شل اإىل )زربابل 
بن �شاألتيئيل( جّد ي��شف، فاإنها تنتهي اإىل �شليمان بن داود، بينما يف �شل�شلة 

ن�شب ال�شيدة مرمي تنتهي اإىل ناثان بن داود!
قبل  املذك�ر  األ�شم  اأن  قبيل  من  لهذا  م�شيحية  تفا�شري  ظهرت  جديد  من 
زوجة  )والد  احلقيقي  غري  والده  ا�شم  ه�  مرمي  ن�شب  يف  )نريي(  �شلتيئيل 
�شلتيئيل(، بينما املذك�ر قبله يف ن�شب ي��شف، اأي )يُكنيا(، فه� ال�الد احلقيقي.
يق�ل الدكت�ر غايل على م�قعه: )وجند بعد هذا اأن زربابل بن �شالتائيل ه� 
من ن�شل �شليمان من خالل يُكنيا اأبيه احلقيقي وه� من ن�شل ناثان من الن�شب 
اإىل نريي... اأما ا�شم �شالتئيل ه� ن�شب اإىل نريي ألأنه تزوج ابنة نريي وُن�شب 
له... فمّتى األإجنيلي ذكر اأب �شاألتئيل احلقيقي وه� يكنيا، ول�قا ذكر والده 

ال�شرعي بامل�شاهرة وه� نريي())).
ولكن، اأأل ُيحتَمل - بعيدًا عن كل هذه التاأويالت - اأن بع�س رواة األأناجيل اأو 
ن�ّشاخه اأو مرتجميه قد وقع�ا يف اخلطاأ، مما اأدخل الكني�شة يف كل هذه الربكة 
خا�شة  الن�ش��س،  بني  ال�ا�شح  التعار�س  لرفع  منها  حماولة  يف  التف�شريية 
واأن الكني�شة أل متانع يف وق�ع �شيء من اخلطاأ اأو ال�شه� اأو التاأثري املعل�ماتي 
لذلك الزمان على الن�س، بلحاظ اأن األأناجيل األأربعة هي )مرويات تاريخية( 
عند  من  نازأًل  �شماويًا  كتابًا  ولي�شت  وي�حّنا،  ومرق�س  ول�قا  مّتى  ألأ�شحابها، 
اهلل »�شبحانه وتعاىل« على امل�شيح »عليه ال�شالم« كما يعتقد امل�شلم�ن، وه� ما 

�شنتعّر�س لبيانه عند احلديث عن األأناجيل �شمن هذا الكتاب باإذن اهلل.

1.https://www.drghaly.com/articles/display/10420
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األأخالقية،  و�شفاته  ومقاماته  امل�شيح  مكانة  عن  الكرمي  القراآن  حتّدث 
ون�شتعر�س ما جاء بهذا ال�شدد من خالل النقاط التالية مع بع�س التعليق:

•• ُمعاذ من الشيطان الرجيم:
ْعلَُم بَِما َوَضَعْت 

َ
نىََث َواهَلُل أ

ُ
ا َوَضَعْتَها قَالَْت َرّبِ إيِِّنِ َوَضْعُتَها أ قال »تعاىل«: {َفلَمَّ

ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  َوُذّرِيََّتَها  بَِك  ِعيُذَها 
ُ
أ ِإَويِّنِ  َمْرَيَم  ْيُتَها  َسمَّ ِإَويِّنِ  نىََث 

ُ
اََكأل َكُر  اذَّلَّ َولَيَْس 

الرَِّجيِم}))).
جاء  ما  يف  وَجدت  بالراأي(  واملف�ّشرين  )املتاأّولني  اأيادي  من  يدًا  اأن  ويبدو 
النبي  ثّم  ومن  هريرة..  اأبي  ل�شان  على  رواية  لد�سِّ  فر�شة  ال�شابقة  األآية  يف 
»�شلى اهلل عليه واآله«.. وفيها بزعمهم )َف�شيلٌة ظاهرٌة لَنبيِّ اهلِل ِعي�شى »عليه 
ه َمرمَي »ر�شي اهلل عنها«( وتت�شّمن تاأوياًل لالإعاذة واأثرًا خا�شًا  ال�شالم« واأُمِّ

لها يحرف األآية عن دأللتها.

1. اآل عمران:36.
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ففي �شحيح البخاري عن اأبي هريرة: )�َشِمْعُت َر�ش�َل اهلِل »�شلى اهلل عليه 
َفَي�ْشَتِهلُّ  ُي�َلُد،  ِحنَي  ْيَطاُن  ال�شَّ ُه  �شُّ مَيَ اإألَّ  َمْ�ُل�ٌد  اآَدَم  َبِني  ِمن  ما  يق�ُل:  و�شلم« 
{ِإَويِّنِ  ُهَرْيَرَة:  اأَُب�  يق�ُل  ُثمَّ  واْبِنَها.  َمْرمَيَ  غرَي  ْيَطاِن،  ال�شَّ َم�سِّ  ِمن  اِرًخا  �شَ

ْيَطاِن الرَِّجيِم}())). ِعيُذَها بَِك َوُذّرِيََّتَها ِمَن الشَّ
ُ
أ

وردت هذه الرواية باألفاظ متقاربة، ويف بع�شها اإ�شافة من قبيل ما جاء يف 
فَطَعَن يف  َيطُعُن،  ذَهَب  َمرمَي،  ابِن  ِعي�شى  غرَي   ....(  : للُبخاريِّ اأُخرى  روايٍة 
ى  احِلجاِب())). قيل: )املق�ش�ُد باحِلجاِب: اجِللدُة التي فيها اجَلننُي، وُت�شمَّ
كِة ُدعاِء اأُمِّ َمرمَي(. امَل�شيمُة. وقيل: ه� الثَّ�ُب الَّذي ُيَلفُّ فيه امل�ل�ُد. وذلك برَبَ

وحيث اأن هذا يتعار�س واملعطيات العلمية ح�ل �شبب بكاء امل�ل�د عند خروجه 
من رحم اأمه قيل))):

ِمن  ُيذَكُر  َطْعِنه، مبا  اأو  يطاِن  ال�شَّ مَب�سِّ  فِل  الطِّ ُبكاِء  َتف�شرُي  ُيعاَر�ُس  1. )أل 
ِة، كَتاأثُِّر ال�ليِد بُدخ�ِل اله�اِء اإىل ِرَئِته، وغرِي ذلك؛ فاإنَّ  بيعيَّ َبع�ِس األأ�شباِب الطَّ
�ش�ُل  ا َيهَتمُّ الرَّ الُبكاَء قْد يك�ُن له اأكرَثُ ِمن �َشبٍب، واإذا كان األأمُر كذلك فاإمنَّ

.) »�شلى اهلل عليه واآلهَ« بَبياِن ما ه� اأهمُّ

اأُم�ِر الغيِب،  اأمٌر ِمن  2. )هذا اخلرَبُ ِمن َر�ش�ِل اهلِل »�شلى اهلل عليه واآله« 
وأل َمدَخَل للعْقِل يف اإدراِكه اأو ال�ق�ِف على ُكْنهِه، وَحظُّ امل�ؤمِن فيه التَّ�شديُق 

والتَّ�شليُم(.

1. �شحيح البخاري، ح 3431.

2. �شحيح البخاري، ح 3286.
3. https://www.dorar.net/hadith/sharh/63283
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من  اجلانب  هذا  يف  حم�ش�رة  لي�شت  األإ�شكالية  اأن  �شبق  ما  على  وتعليقي 
الرواية، بل يف ا�شتثناء امل�شيح واأمه فقط من هذا التاأثري ال�شيطاين، و�شم�لية 
ال�شالم«،  »عليه  اإبراهيم  وللخليل  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  لنبينا  بالتايل  ذلك 
مبا ي�شّكل ف�شيلة ميتاز بها عي�شى »عليه ال�شالم« تك�ينًا عليهما وعلى �شائر 

األأنبياء »عليهم ال�شالم« اأي�شًا.
م�شم�نها  راف�شًا  ال�شابقة  اأبي هريرة  رواية  على  رية  اأب�  عّلق حمم�د  وقد 
طعن  من  َي�شلم  مِل  )وبذلك  قائاًل:  الدخيلة،  امل�شيحيات  من  اإياها  ومعتربًا 
واإبراهيم  ن�ح  الر�شل:  حتى  اأجمعني،  اآدم  بني  من  غريهما  اأحد  ال�شيطان 
النبيني،  جميع  عليه وعلى  اهلل  �شل�ات  وخامتهم حممد  وغريهم،  وم��شى 

فانظر واعجب())).
وذكر يف هام�س الكالم ال�شابق اأن هذه الرواية �شارت مطعنًا على األإ�شالم 
والنبي »�شلى اهلل عليه واآله« من قبل بع�س امل�شيحيني، حيث تت�شمن الرواية 
دأللة على: )اأن الب�شر جميعًا قد �شقط�ا يف اخلطيئة واقرتاف األآثام اإأل عي�شى 
ابن مرمي الذي ارتفع عن طبقة الب�شر. واألأخرى نزول عي�شى ابن مرمي من 

ال�شماء اإىل األأر�س ليحكم بني النا�س ويجازيهم(.
األإ�شالم(  )امل�شيحية يف  كتاب  مّدعاة مبا جاء يف  على �شحة  ا�شت�شهد  ثم 

للقم�س اإبراهيم ل�قا، وفيه: 
الع�شمة  ا�شتحق  قد  وحده  فه�  الب�شر،  طبقة  عن  عي�شى  مقام  ارتفاع   .1

وال�ش�ن من األآثام.

1. اأب� رية: اأ�ش�اء على ال�شنة املحمدية، �س 185- 186.
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ْقِضيًّا})))  ّمِنُكْم إاِلَّ َوارُِدَها اََكَن ىَلََعَ َرّبَِك َحْتًما مَّ 2. اجلمع بني اآيتي: {ِإَون 
اأن اهلل قد حفظ  الرَِّجيِم} يعني  ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  َوُذّرِيََّتَها  بَِك  ِعيُذَها 

ُ
أ واآية {ِإَويِّنِ 

العذراء وامل�شيح من غ�اية الرجيم.

3. األ�شت�شهاد مع األآيتني برواية اأبي هريرة ال�شابقة قائاًل: )ثم لنقراأ -بعد 
اأجمعهم،  الب�شر  �شق�ط  معًا،  احلقيقتني  هاتني  ت�شّمن  الذي  احلديَث  هذا- 
يطعنه  اآدم  ابن  »كل  البخاري:  اأورده  كما  وه�  �ش�اه،  دون  امل�شيح  وع�شمة 
يطعنه  ذهب  مرمي،  بن  عي�شى  غري  ي�لد،  حني  باإ�شبعيه  جنبه  يف  ال�شيطان 
وف�شدوا،  زاغ�ا  قد  جميعًا  الب�شر  باأن  األإ�شالم  فاإقرار  احلجاب«.  يف  فطعن 
بجانب  واألآثام،  اخلطايا  ألقرتاف  �ش�ن  معرَّ الع�شمة،  عن  جُمّردون  واأنهم 
اإقراره للم�شيح وحده بالع�شمة، واأنه م�ش�ن عن م�س ال�شيطان، يرفع امل�شيح 

عن طبقة الب�شر وبالتايل يقّر باله�ته املمّجد())).

اأب�هريرة  اأي  راويتنا(  يبث  )وهكذا  قائاًل:  �شبق  ما  على  رية  اأب�  عّلق  ثم 
)املكثار من األأحاديث بني النا�س ما يك�ن م�شكالٍت يف ديننا وحججًا لتاأييد 

عقائد غرينا())).

وترّدد جار اهلل الزخم�شري )من املعتزلة( يف قب�ل هذه الرواية وناق�س فيها 
قائاًل: )وما ُيروى من احلديث( وَذَكره )فاهلل اأعلم ب�شحته، فاإْن �شّح فمعناه: 
اأن كل م�ل�د يطمع ال�شيطان يف اإغ�ائه اإأل مرمي وابنها فاإنهما كانا مع�ش�مني، 

1. مرمي:71.
2. ل�قا: امل�شيحية يف األإ�شالم، �س 127.

3. اأب� رية: اأ�ش�اء على ال�شنة املحمدية، �س 186.
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مَْجَِعنَي، إاِلَّ ِعَباَدَك 
َ
ْغِوَينَُّهْم أ

ُ
وكذلك كل من كان يف �شفتهما كق�له »تعاىل«: {أَل

ه تخييل وت�ش�ير لطمعه فيه  ِمْنُهُم الُْمْخلَِصنَي})))، وا�شتهالله �شارخًا ِمن َم�شِّ
امل�س  حقيقة  واأما  اأغ�يه...  ممن  هذا  ويق�ل  عليه  بيده  وي�شرب  مي�ّشه  كاأنه 
والنخ�س كما يت�هم اأهل احل�ش� فكال، ول� �ُشّلط اإبلي�س على النا�س ينخ�شهم 

ألمتالأت الدنيا �شراخًا وعياطًا مما يبل�نا به من نخ�شه())).
بدائها  ال�شيعة  كتب  بع�س  الرواية  لهذه  األإجمالية  الفكرة  اأ�شابت  وقد 
العيا�شي،  تف�شري  ففي  بكثري،  دأللًة  اأقبح  م�شم�نها  يجعل  تغيري  مع  ولكن 
اأبي يحيى، عن جعفر  اأبي ميثم بن  وال�شند مر�شل: )عن  والرواي جُمه�ل، 
األأبال�شة  من  واإبلي�س  اإأل  ي�لد  م�ل�د  من  ما  قال:  ال�شالم«  »عليه  حممد  بن 
مِل  واإن  ال�شيطان،  ذلك  من  حجبه  �شيعتنا  من  اأنه  اهلل  علم  فاإن  بح�شرته، 
يكن من �شيعتنا)))...... فعند ذلك يبكي ال�شبي بكاًء �شديدًا اإذا ه� خرج 
من بطن اأمه، واهلل بعد ذلك ميح� ما ي�شاء ويثبت وعنده اأم الكتاب())) اأي 
اأثر لهذا احلدث  اأو يعادي، واأْن أل  قد يغري ال�شخ�س وألءه اإذا كرب، في�ايل 

م�شتقبله. يف 

•• الوجاهة:
ِك بَِكلَِمٍة ّمِْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيىََس اْبُن  ُ {إِْذ قَالَِت الَْمالئَِكُة يَا َمْرَيُم إِنَّ اهَلَل يَُبرَّشِ

1. �س: 83-82.
2. الزخم�شري: الك�شاف عن حقائق التنزيل وعي�ن األأقاويل، ج1، �س 426.

ال�شيطاين على ج�شد  التاأثري  ن�ع من  اإىل  ت�شري  ل�شدة قبحها، وهي  العبارة  اإلغاء  اآثرت   .3
امل�ل�د مبا يدفعه اإىل البكاء تاأمّلًا اأو انتهاكًا حُلرمته!

4. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج4، �س 121.



مكانته وصفاته األخالقية6666

بنَِي}))). ْنَيا َواآلِخَرةِ َوِمَن الُْمَقرَّ َمْرَيَم وَِجيًها يِِف ادَلُّ
ٌه وَوِجيٌه: ذو جاه... وقد َوُجه الرجُل، بال�شم:  يف ل�شان العرب: )رجل ُمَ�جَّ
�س البع�س هذا املعنى لل�جاهة دون  �شار َوِجيهًا اأَي ذا جاٍه وَقْدر())). وخ�شّ
دليل، فقد قال ال�ش�كاين يف )فتح القدير(: )وال�جيه ذو ال�جاهة: وهي الق�ة 

واملنعة، ووجاهته يف الدنيا النب�ة، ويف األآخرة ال�شفاعة وعلّ� الدرجة(.

اأما العالمة الطباطبائي فقال: )ال�جاهة هي املقب�لية، وك�نه »عليه ال�شالم« 
مقب�أًل يف الدنيا مما أل خفاء فيه، وكذا يف األآخرة بن�سِّ القراآن())).

نيا  وقال العالمة ف�شل اهلل: ){وَِجيًها}: ذا جاه وقدر و�شرف ومنـزلة يف الدُّ
من خالل واقعه الر�شايل، ويف األآخرة جزاًء جلهاده وعطائه. وُيقال: له وجاهة 
عند الّنا�س وجاه، اأي منـزلة رفيعة. وال�جيه، الكريـم على من ي�شاأله، فال يرّده 
ال�جه على  للم�شاألة فرُيّد. ويطلق  لكرم وجهه عنده، خالف من يبذل وجهه 
ال�جاهة  له  ف�شتك�ن  اإليه..  ُيت�ّجه  الذي  ال�شيء  على  اأو  واأّوله،  ال�شيء  �شدر 
ومن  وم�اقف،  ق�شايا  من  يثريه  ما  يف  الر�شايل  م�قعه  خالل  من  نيا  الدُّ يف 
و�شيح�شل  له...  وتقدي�شهم  وتبجيلهم  ور�شالته،  بنبّ�ته  الّنا�س  اإميان  خالل 
على ال�جاهة يف األآخرة يف ما يرفعه اهلل من درجات جزاًء جلهاده وت�شحياته 

واآألمه القا�شية التي حتّملها يف �شبيل اهلل())).

1. اآل عمران:45.
2. ابن منظ�ر: ل�شان العرب، ج13، �س558.

3. الطباطبائي: امليزان، ج3، �س 195.
4. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج3، �س 155.
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•• القرب من هلل:
اْسُمُه  ّمِْنُه  بَِكلَِمٍة  ِك  ُ يَُبرَّشِ اهَلَل  إِنَّ  َمْرَيُم  يَا  الَْمالئَِكُة  قَالَِت  »تعاىل«:{إِْذ  قال 

بنَِي}))). ْنَيا َواآلِخَرةِ َوِمَن الُْمَقرَّ الَْمِسيُح ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم وَِجيًها يِِف ادَلُّ
داخٌل  ب عند اهلل،  : )مقرَّ األآية  بيان معنى  الطباطبائي عند  العالمة  قال 
بني من املالئكة من حيث التقريب كما ذكره »تعاىل«   يف �شّف األأولياء واملقرَّ
ُبون}  الُْمَقرَّ الَْمالئَِكُة  َوالَ  هَللِ  َعْبًدا  يَُكوَن  ن 

َ
أ الَْمِسيُح  يَْستَنِكَف  {لَّن  بق�له: 

»الن�شاء:172«(. 
التقّرب  )هذا  قال:  اخل�ش��س  وجه  على  هنا  التقريب  من  املراد  وح�ل 
ن�عه  اأفراد  �شائَر  األإن�شاِن  �َشبق  حقيقُته  »�شبحانه«-  اهلل  اإىل  تقّرب  -وه� 
اإن�شان، بل كل  الذي �شل�كه مكت�ب على كل  اإىل اهلل  الع�د  يف �شل�ك طريق 
َفُمالقِيِه}  َكْدًحا  َرّبَِك  إىََِل  اََكِدٌح  إِنََّك  اإِلنَساُن  يَُّها 

َ
أ {يَا  »تعاىل«:  قال  �شيء، 

ُموُر} »ال�ش�رى:53«(. 
ُ
ال إىََِل اهَللِ تَِصرُي األ

َ
»األن�شقاق:6«، وقال »تعاىل«: {أ

اإىل  الَْواقَِعُة}،  َوَقَعِت  {إَِذا  »تعاىل«:  بق�له  املعنى  هذا  لتاأكيد  وا�شت�شهد 
ْولَئَِك 

ُ
أ ابُِقوَن،  السَّ ابُِقوَن  {َوالسَّ قال:  اأن  اإىل  ثاَلثًَة}،  ْزَواًجا 

َ
أ {َوُكنُتْم  قال:  اأن 

ُبوَن}))). الُْمَقرَّ
ْبق متحّقق لالإن�شان بالعمل، ومتحّقق  ْبَقني، فال�شَّ واحتمل وج�د فارق بني ال�شَّ
األأفراد  �شفة  بني  املقرَّ ك�ن  تاأّملت  اإذا  )واأنت  قال:  األإلهية،  بالهبة  للمالئكة 
مقامًا  يك�ن  اأن  يلزم  أل  اأنه  علمت  املالئكة،  من  األأفراد  و�شفة  األإن�شان  من 

1. اآل عمران:45.
2. ال�اقعة: 11-1.
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»�شبحانه«  املقام عند اهلل  اأحرزوه من  فاإن املالئكة أل يحرزون ما  اكت�شابيًا، 
من  ب�ن  واملقرَّ اإلهية،  بهبة  املالئكة  من  املقرب�ن  تناله  مقام  فلعله  بالك�شب، 

األإن�شان بالعمل())).

•• من الصالحين:
احِْلنَِي}))). وفيه قال  الصَّ َوِمَن  َوَكْهالً  الَْمْهِد  يِِف  انلَّاَس  قال »تعاىل«: {َوُيَكّلُِم 
احِْلنَِي} يعي�س حياًة متحّركة مع الّنا�س، و�شيبقى  العالمة ف�شل اهلل: ){َوِمَن الصَّ

احل�ن يف احلياة())). الح يف خط�اته واأعماله كما يعي�س ال�شَّ رمزًا لل�شَّ
احِْلنَِي} مق�ش�د بها عمله، اأي احلركة  وقال العالمة ال�شعراوي: ){َوِمَن الصَّ
ال�شل�كية. ملاذا؟ ألأنه أل يكفي اأن يك�ن مبّلغًا، وأل يكفي اأن يك�ن حامل اآية، بل 

أل بد اأن ي�ؤدي ال�شل�ك األإمياين())).

•• كلمة هلل:
ْهَل الِْكَتاِب الَ َتْغُلواْ يِِف ِدينُِكْم َوالَ َتُقولُواْ ىَلََعَ اهَللِ إاِلَّ احْْلَقَّ 

َ
قال »تعاىل«:{يَا أ

لَْقاَها إىََِل َمْرَيَم َوُروٌح ّمِْنُه َفآِمُنواْ 
َ
إِنََّما الَْمِسيُح ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم رَُسوُل اهَللِ َولََكَِمُتُه أ

ن يَُكوَن 
َ
بِاهَللِ َوُرُسلِِه َوالَ َتُقولُواْ ثاَلثٌَة انَتُهواْ َخرْيًا لَُّكْم إِنََّما اهَلُل إهََِلٌ َواِحٌد ُسْبَحانَُه أ

ْرِض َوَكىََف بِاهَللِ َوكِياًل}))).
َ
َماَوات َوَما يِِف األ ُ َما يِِف السَّ هََلُ َودََلٌ هَلَّ

قال العالمة الطباطبائي: )كلمة »كن« التي األقيت اإىل مرمي البت�ل، مِل يعمل 
1. الطباطبائي: امليزان، ج3، �س 195.

2. اآل عمران:46.
3. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج3، �س 156.

4. ال�شعراوي: تف�شري ال�شعراوي، ج3، �س 468.
5. الن�شاء:171.
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َفإِنََّما  ْمًرا 
َ
أ قَىََض  يف تكّ�نه األأ�شباب العادية كالنكاح واألأب، قال »تعاىل«: {إَِذا 

اأن  »اآل عمران:47«، فكل �شيء كلمة له »تعاىل«، غري  َفَيُكوُن}  هََلُ ُكن  َيُقوُل 
�شائر األأ�شياء خمتلطة باألأ�شباب العادية، والذي اخت�ّس ألأجله عي�شى »عليه 

ال�شالم« ب�ق�ع ا�شم الكلمة ه� فقدانه بع�س األأ�شباب العادية يف ت�لده())). 

ثم اأحال اإىل تعليقه على ما ورد يف األآية: {إِنَّ َمَثَل ِعيىََس ِعنَد اهَللِ َكَمَثِل آَدَم 
َخلََقُه ِمن تَُراٍب ُثمَّ قَاَل هََلُ ُكن َفَيُكوُن})))، ومن جملة ما قاله هناك: )ويظهر 
خارقة  كانت  واإن  ك�نية،  ِخلقة طبيعية  اآدم  كِخلقة  عي�شى  ِخلقة  اأّن  األآية  من 

لل�شّنة اجلارية يف الن�شل، وهي حاجة ال�لد يف تكّ�نه اإىل والد())).

وهذا يعني -من جهة- اأن خلقة عي�شى »عليه ال�شالم« جاءت �شمن قان�ن 
فيقع  واأنثى،  ذكر  بني  التزاوج  يقع  حيث  املعتاد  القان�ن  غري  ولكنه  طبيعي، 
التلقيح ... اإلخ. فه� قان�ن اإلهي ولكنه غري معروف لنا. ومن جهة اأخرى، فاإن 
عبارة )كن فيك�ن( تعبري عن طبيعة األإرادة األإلهية، وهي اإرادة أل تتخّلف عن 
املراد، مهما اختلفت الظروف واألأو�شاع، ألأن اهلل أل يحتاج اإىل األأ�شباب حتى 

يك�ن لها مدخلية يف التحّقق اأو مدى �شع�بته اأو �شه�لته اأو تاأّخره اأو �شرعته. 

ولذا قال: )اإنه »تعاىل« أل يحتاج يف خلق �شئ اإىل األأ�شباب حتى يختلف حال 
ما يريد خلقه من األأ�شياء بالن�شبة اإليه تعاىل باألإمكان( اأي من حيث األإمكان 
األأ�شباب  اأح�ال  باختالف  والبعد  والقرب  والع�شر  واله�ان  )واأل�شتحالة 

1. الطباطبائي: امليزان، ج3، �س 195.
2. اآل عمران: 59.

3. الطباطبائي: امليزان، ج3، �س 213-212.
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األأ�شباب  اإىل  كان من غري حاجة  له كن  وقال  اأراده  فما  الدخيلة يف وج�ده، 
الدخيلة عادة())).

•• روٌح من هلل:
ْهَل الِْكَتاِب الَ َتْغُلواْ يِِف ِدينُِكْم َوالَ َتُقولُواْ ىَلََعَ اهَللِ إاِلَّ احْْلَقَّ 

َ
قال »تعاىل«:{يَا أ

لَْقاَها إىََِل َمْرَيَم َوُروٌح ّمِْنُه َفآِمُنواْ 
َ
إِنََّما الَْمِسيُح ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم رَُسوُل اهَللِ َولََكَِمُتُه أ

ن يَُكوَن 
َ
بِاهَللِ َوُرُسلِِه َوالَ َتُقولُواْ ثاَلثٌَة انَتُهواْ َخرْيًا لَُّكْم إِنََّما اهَلُل إهََِلٌ َواِحٌد ُسْبَحانَُه أ

َوكِياًل}))). اعترب العالمة  بِاهَللِ  َوَكىََف  ْرِض 
َ
األ يِِف  َوَما  َماَوات  السَّ يِِف  َما   ُ هَلَّ َودََلٌ  هََلُ 

الطباطبائي اأن و�شف عي�شى بذلك ياأتي ب�شكل منطقي وفق البيان التايل:
ْمِر 

َ
وُح ِمْن أ  املقدمة األأوىل: الروح من األأمر، والدليل ق�له »تعاىل«: {ُقِل الرُّ

.((({ َريِّّبِ
 املقدمة الثانية: عي�شى كلمة {ُكن} التك�ينية {ُكن َفَيُكوُن}.

ُكْن  هََلُ  َيُقوَل  ْن 
َ
أ َشيًْئا  َراَد 

َ
أ إَِذا  ْمُرُه 

َ
أ اأْمر {إِنََّما  الثالثة: {ُكن}  املقدمة   

َفَيُكوُن}. 
 النتيجة: اإذًا عي�شى »عليه ال�شالم« روح.

واأثار العالمة ف�شل اهلل جانبًا اآخر متعلق بالتعبري باأن عي�شى روح من اهلل، 
وذلك يف ما له عالقة باّدعاء اأن األآية ُتقّر ب�ش�رة اأو باأخرى وج�د درجة من 

األأل�هية يف امل�شيح »عليه ال�شالم«، قال ما م�شم�نه: 

1. الطباطبائي: امليزان، ج3، �س 213.
2. الن�شاء:171.
3. األإ�شراء:85.
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اأو احلقيقة  اأو الروح، يف األآية، تعبريًا عن اجلزء األإلهي  1. لي�شت الكلمة، 
األإلهية، ألأن طبيعة اهلل أل تتجزاأ، فهي ب�شيطة كل الب�شاطة، وأل ميكن اأن تنتقل 

من مكان اإىل اآخر.

2. املراد بالكلمة والروح ه� املعنى املجازي منهما، بك�نهما مظهر قدرة اهلل 
و�شّر اإبداعه، يف ما اأفا�شه على ج�شد اآدم الهامد اجلامد اخلايل من الروح، 
كما اأفا�شها على مرمي اخلالية عن اأ�شباب ال�ألدة الطبيعية. م�شت�شهدًا باألآيات 
ْيُتُه َوَنَفْخُت فِيِه  ا ّمِن ِطنٍي، َفإَِذا َسوَّ التالية: {إِْذ قَاَل َربَُّك لِلَْملَـئَِكِة إيِِّنِ َخالٌِق برَََشً
وِحَنا  ْحَصَنْت َفرَْجَها َفَنَفْخَنا فِيَها ِمن رُّ

َ
ويِِح َفَقُعواْ هََلُ َساِجِديَن})))، {َوالَّيِِت أ ِمن رُّ

وََجَعلَْناَها َواْبَنَهآ ءَايًَة ّلِلَْعالَِمنَي}))).
3. القرينة املقامية هي التي ت�شّ�غ لنا رفع اليد عن املعنى احلقيقي واألأخذ 
الفني  األأثر  اأو  الق�شيدة  عن  ال�شاعر  اأو  األأديب  يق�ل  فقد  الكنائي.  باملعنى 
الذي ي�شدر عنه: باأَنها قطعة من روحه، اأو اأنه اأودع فيها روحه، للتدليل على 

ما بذله فيها من جهٍد فني اأو �شرفه عليها من طاقة. 

4. الذي اأوقع بع�س املف�شرين يف الفهم اخلاطئ لالآية ه� األ�شتنطاق احلريف 
للكلمات القراآنية واألبتعاد عن اجل� الذي يحكم الفكرة، فاألآية تتحرك يف جّ� 
القدرة األإلهية ب�شكل غري ماأل�ف، مّما يجعلنا ناأخذ باملعنى الكنائي، أل املعنى 
احلقيقي الذي يدّل على وج�د جزء من الذات اأو احلقيقة األإلهية داخل امل�شيح 

ويف تك�ينه.

1. �س:71 ـ 72.

2. األأنبياء: 91.
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اأو اعتربها املخل�ق  وبهذا يك�ن التعبري بالروح التي نفخها اهلل يف اجل�شد 
نف�شه، كنايًة عن قدرة اهلل التي بها يخلق ما يخلق، ويبدع ما يبدع))).

•• الحكمة:
 َ َبنّيِ

ُ
َوأِل بِاحْْلِْكَمِة  ِجْئُتُكم  قَْد  قَاَل  بِابْْلَّيَِناِت  ِعيىََس  َجاءَ  ا  {َولَمَّ »تعاىل«:  قال 

ِطيُعوِن}))).
َ
ِي خََتَْتلُِفوَن فِيِه َفاتَُّقوا اهَلَل َوأ لَُكم َبْعَض اذَّلَّ

فت: و�شع األأ�شياء م�ا�شعها، ويف ن�شاِبها، ولذا ف�ّشرها  واحلكمة على ما ُعرِّ
باأنها: عمل ما ينبغي كما ينبغي يف ال�قت الذي ينبغي. و�شتمر معنا  البع�س 
من  مناذج  درا�شة  عند  امل�شيح  بها  جاء  التي  احلكمة  على  ال�ش�اهد  بع�س 

ال��شايا واألأمثلة التي قّدمها.

•• عالم بالكتاب والتوراة واإلنجيل:
يِنَّ يَُكوُن ىَِل َودََلٌ َولَْم َيْمَسْسيِِن برَََشٌ قَاَل َكَذلِِك اهَلُل 

َ
قال »تعاىل«: {قَالَْت َرّبِ أ

ْمًرا َفإِنََّما َيُقوُل هََلُ ُكن َفَيُكوُن، َوُيَعّلُِمُه الِْكَتاَب َواحْْلِْكَمَة 
َ
خََيُْلُق َما يََشاء إَِذا قَىََض أ
َواتلَّْوَراةَ َواإِلجَِنيَل}))).

تَِك  وقال »تعاىل«: {إِْذ قَاَل اهَلُل يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَميِِت َعلَْيَك َوىَلََعَ َوادَِلَ
يَّدتَُّك بُِروِح الُْقُدِس تَُكّلُِم انلَّاَس يِِف الَْمْهِد َوَكْهاًل ِإَوْذ َعلَّْمُتَك الِْكَتاَب َواحْْلِْكَمَة 

َ
إِْذ أ

َواتلَّْوَراةَ َواإِلجَِنيَل}))).

1. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج4، �س 461-460.
2. الن�شاء:171.

3. اآل عمران:48-47.
4. املائدة: 110.
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لي�س املق�ش�د من الكتاب يف هذه األآية خ�ش��س الكتاب النازل من عند اهلل 
»�شبحانه«، كالت�راة واألإجنيل، فقد ُذكرت هذه الكتب ألحقًا، بل املراد األأحكام 
األإلهية، اأو بتعبري اآخر ما َكتب اهلل على النا�س. ونظري ذلك ما جاء بحّق نبينا 
ّمِّينَِي رَُسوال ّمِْنُهْم َيْتُلو َعلَْيِهْم آيَاتِِه 

ُ
ِي َبَعَث يِِف األ »�شلى اهلل عليه واآله«: {ُهَو اذَّلَّ

بنٍِي}))). َوُيَزّكِيِهْم َوُيَعّلُِمُهُم الِْكَتاَب َواحْْلِْكَمَة ِإَون اََكنُوا ِمن َقْبُل لَىَِف َضالٍل مُّ
وجند مناذج ذلك يف القراآن الكرمي بنف�س التعبري:

ِيَن آَمُنواْ ُكتَِب َعلَْيُكُم الِْقَصاُص يِِف الَْقْتيَِّل احْْلُرُّ بِاحْْلُّرِ َوالَْعْبُد بِالَْعْبِد  يَُّها اذَّلَّ
َ
 {يَا أ

َداء إيََِلِْه بِإِْحَساٍن 
َ
ٌء َفاّتَِباٌع بِالَْمْعُروِف َوأ ِخيِه يََشْ

َ
نىََث َفَمْن ُعىَِفَ هََلُ ِمْن أ

ُ
نىََث بِاأل

ُ
َواأل

يَِلٌم}))).
َ
ّبُِكْم َورمَْْحٌَة َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذلَِك َفلَُه َعَذاٌب أ َذلَِك خََتِْفيٌف ّمِن رَّ

يِْن  لِلَْوادَِلَ الْوَِصيَُّة  َخرْيًا  تََرَك  إِن  الَْموُْت  َحَدُكُم 
َ
أ َحرََضَ  إَِذا  َعلَْيُكْم  {ُكتَِب   

ا ىَلََعَ الُْمتَِّقنَي}))). ْقَربنَِي بِالَْمْعُروِف َحقًّ
َ
َواأل

ِيَن ِمن َقْبلُِكْم  َياُم َكَما ُكتَِب ىَلََعَ اذَّلَّ ِيَن آَمُنواْ ُكتَِب َعلَْيُكُم الّصِ يَُّها اذَّلَّ
َ
 {يَا أ

لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن}))).
ن تَْكرَُهواْ َشيًْئا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم 

َ
 {ُكتَِب َعلَْيُكُم الِْقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم َوَعىََس أ

نُتْم الَ َتْعلَُموَن}))).
َ
ن حُُتِبُّواْ َشيًْئا َوُهَو رََشٌّ لَُّكْم َواهَلُل َيْعلَُم َوأ

َ
َوَعىََس أ

1. اجلمعة: 2.
2. البقرة:178.
3. البقرة: 180.
4. البقرة: 183.
5. البقرة: 216.
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•• مبارك:
ُدْمُت  َما  اََكةِ  َوالزَّ الةِ  بِالصَّ ْوَصايِِن 

َ
َوأ ُكنُت  َما  ْيَن 

َ
أ ُمَباَراًًك  قال »تعاىل«: {وََجَعلَيِِن 

وما  ح�له  من  اإىل  اخلري  منه  يفي�س  الذي  ه�  املبارك  واألإن�شان  َحيًّا}))). 
ح�له، من خالل عظاته و�شخ�شيته وعمل اخلري واملعاونة عليه.... اإلخ.

قال العالمة ف�شل اهلل: )الربكة هي مناء اخلري يف حياة النا�س يف ما ينفع 
البالد والعباد، وعي�شى»عليه ال�شالم« كان مباركًا، ملا يقّدمه للنا�س من علٍم 
نافٍع يرفع م�شت�اهم، وعمل �شالح يغني وج�دهم، وينّمي حركتهم، ويحقق لهم 
م�اقع الق�ة ويحيطها بدائرة اأخالقية حتميها من األنحراف، وحتمي األآخرين 

من عدوانها())).

•• باّر بوالدته:
يِِت َولَْم جََيَْعلْيِِن َجبَّاًرا َشِقيًّا}))). قال »تعاىل«: {َوبَرًّا بَِوادَِلَ

ولعل يف هذا تعري�س بن�س يف اإجنيل ي�حنا حيث تظهر منه عبارات م�شيئة 
اأّول )معجزة( من  اأن ميّثل  بحق والدته املكرمة، ومن املفرت�س بهذا الن�س 
معاجزه حيث يقلب املاء اإىل خمر جيد! ففي اإجنيل ي�حنا: )َويِف اْلَيْ�ِم الثَّاِلِث 
ا َي�ُش�ُع َوَتاَلِميُذُه  ِليِل، َوَكاَنْت اأُمُّ َي�ُش�َع ُهَناَك. َوُدِعَي اأَْي�شً َكاَن ُعْر�ٌس يِف َقاَنا اجْلَ
ْمُر، َقاَلْت اأُمُّ َي�ُش�َع َلُه: »َلْي�َس َلُهْم َخْمٌر«. َقاَل َلَها  اإِىَل اْلُعْر�ِس. َومَلَّا َفَرَغِت اخْلَ
َي�ُش�ُع: »َما يِل َوَلِك َيا اْمَراأَُة؟ مَِلْ َتاأِْت �َشاَعِتي َبْعُد«( ألحظ الق�ش�ة يف األأ�شل�ب 

1. مرمي:31.
2. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج 12، �س 40.

3. مرمي:32.
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ُه  مُّ والكلمات امل�شتعملة، فهل يتنا�شب هذا واأدب امل�شيح وبّره ب�الدته؟ )َقاَلْت اأُ
�َعًة  َمْ��شُ ِحَجاَرٍة  ِمْن  اأَْجَراٍن  ُة  �ِشتَّ َوَكاَنْت  َفاْفَعُل�ُه«.  َلُكْم  َقاَل  »َمْهَما  اِم:  ِلْلُخدَّ
ُهَناَك، َح�َشَب َتْطِهرِي اْلَيُه�ِد، َي�َشُع ُكلُّ َواِحٍد ِمْطَرْيِن اأَْو َثاَلَثًة. َقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: 
ُم�ا  َلُهُم: »ا�ْشَتُق�ا األآَن َوَقدِّ اإِىَل َفْ�ُق. ُثمَّ َقاَل  »اْمالأُوا األأَْجَراَن َماًء«. َفَمالأُوَها 
َل َخْمًرا، َومَِلْ َيُكْن  َكاإِ امْلَاَء امْلَُتَح�ِّ ا َذاَق َرِئي�ُس امْلُتَّ ُم�ا. َفَلمَّ َكاإِ«. َفَقدَّ اإِىَل َرِئي�ِس امْلُتَّ
ِذيَن َكاُن�ا َقِد ا�ْشَتَقُ�ا امْلَاَء َعِلُم�ا، َدَعا َرِئي�ُس  اَم الَّ دَّ َيْعَلُم ِمْن اأَْيَن ِهَي، لِكنَّ اخْلُ
أًل، َوَمَتى �َشِكُروا  َدَة اأَوَّ يِّ ْمَر اجْلَ ُع اخْلَ ا َي�شَ َ َكاإِ اْلَعِري�َس َوَقاَل َلُه: »ُكلُّ اإِْن�َشاٍن اإِمنَّ امْلُتَّ
َدَة اإِىَل األآَن!«. هِذِه ِبَداَيُة األآَياِت  يِّ ْمَر اجْلَ ا اأَْنَت َفَقْد اأَْبَقْيَت اخْلَ وَن. اأَمَّ َفِحيَنِئٍذ الدُّ

َدُه، َفاآَمَن ِبِه َتاَلِميُذُه())). ِليِل، َواأَْظَهَر جَُمْ َفَعَلَها َي�ُش�ُع يِف َقاَنا اجْلَ
هذا الن�س األإجنيلي دفع بالكاتب )فرا�س ال�ش�اح( يف كتابه )األغاز األإجنيل( 
اإىل اأن يق�ل: )ولعل يف هذا التعليق من قبل ي�ش�ع اإ�شارة خفّية اإىل اأن اأ�شرته 
اأٍرة  اأن  اإجنيل مرق�س من  اأورده  ما  لنا هذا  وي�ؤكد  بعُد.  به  اآمنت  تكن قد  مِل 
ُه  اأَْقِرَباوؤُ �َشِمَع  »َومَلَّا  الر�شد:  فاقد  اعتربوه  ألأنهم  عليه،  للقب�س  جاءت  ي�ش�ع 
َتٌل!«. مرق�س3: 21. وبعد ب�شع فقرات  ُه خُمْ اإِنَّ َقاُل�ا:  ُهْم  ِلُيْم�ِشُك�ُه، ألأَنَّ َخَرُج�ا 
ه وَوَقُف�ا َخاِرجًا  من األإ�شحاح نف�شه يق�ل لنا مرق�س: »َفِحيَنِئٍذ َجاَء اإْخَ�ُتُه واأمُّ
 .35-31  :3 مرق�س  ال�شابق.  املقتب�س  يف  مّتى  عند  ورد  مّما  اإلخ  َيطلُب�َنُه«... 
ونحن أل ن�شتطيع هنا اإأل اأن نربط بني اخلرب األأّول وهذا اخلرب الثاين. فاأ�شرة 
ي�ش�ع قد خرجت اأّوأًل للقب�س عليه، وعندما عرف�ا مكانه جاءوا ووقف�ا خارج 
البيت يطلب�نه. كما نالحظ الدفء املفق�د بني ي�ش�ع واأ�شرته يف م�شهد اآخر 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 2، 11-1.
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�شدر فيه عن ي�ش�ع تعليق م�شابه لتعليقه اآنف الذكر: »َوِفيَما ُهَ� َيتكلَُّم ِبهذا، 
�َتَها ِمن اجَلْمِع َوَقاَلت َلُه: ُط�َبى ِللَبْطِن الِذي َحَمَلَك وِللثَّدَينْيِ  َرَفَعت امَراأٌة �شَ
ْعَتُهَما. اأّما ُهَ� َفَقاَل: َبْل ُط�َبى للَِّذيَن َي�ْشَمُع�َن َكالَم اهلِل َوَيْحَفُظ�َنُه«  لَذْيِن َر�شَ الَّ

ل�قا 11: 28-27(. 

اأنها  بلحاظ  ابنها  ال�شيدة مرمي من  الت�شكيك يف م�قف  الكاتب من  ويزيد 
ال�شلب:  م�شهد  يف  اإأل  ي�حنا  اإجنيل  يف  مرمي  تظهر  أل  قانا(  )عر�س  بعد 
ِكُل�َبا،  َزْوَجُة  َمْرمَيُ  ِه  اأُمِّ َواأُْخُت  ُه،  اأُمُّ َي�ُش�َع،  ِليِب  �شَ ِعْنَد  َواِقَفاٍت  )َوَكاَنْت 
اللتني  ال�شنتني  مّدة  خالل  مرمي  كانت  فاأين  ويت�شاءل:  امْلَْجَدِليَُّة())).  َوَمْرمَيُ 
ا�شتغرقتهما حياة ي�ش�ع التب�شريية يف اإجنيل ي�حنا؟ وملاذا مِل تكن بني الن�ش�ة 

الل�اتي تبعن ي�ش�ع من اجلليل ورافقنه يف حّله وترحاله)))؟

ال�شيدة  ب�الدته  امل�شيح  ال�شيد  بعالقة  املرتبطة  األ�شتنتاجات  هذه  مثل  اإن 
األآية  دأللة  مع  تتعار�س  األإجنيلية  الن�ش��س  بع�س  دأللة  والنا�شئة عن  مرمي 
دة على عالقة امل�شيح ب�الدته والتي كانت تت�شف بالرِبّ  القراآنية ال�شابقة امل�ؤكِّ
مرمي،  ال�شيدة  �شهدتها  التي  األآيات  اأن  كما  الرفيعة...  واألأخالق  والت�ا�شع 
قبيل ظه�ر املَلك لها والب�شارة بامل�شيح ثم وألدتها ألبنها من غري رجل، ونطق 
ابنها وه� يف املهد، واألآيات التي جاء بها من قبيل اإحياء امل�تى واإبراء املر�شى 
وغري ذلك أل ميكن واأن تك�ن نتيجتها اإأل اإميانها القطعي واملحت�م بنب�ة ابنها 
أل  ما  وه�  بعثته،  عند  احلياة  قيد  على  بقائها  فر�س  على  هذا  كل  ور�شالته، 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 19: 25.
2. ال�ش�اح: األغاز األإجنيل، �س 43-42.
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منلك عليه دلياًل قراآنيًا، واإن كان حمتماًل، بل ويق�ى بلحاظ ما جاء يف الرتاث 
امل�شيحي املتنّ�ع مبا ي�ؤّكد ذلك، بل ومبا يبنّي بقاءها على قيد احلياة اأي�شًا بعد 

حادثة ال�شلب والّرفع.

•• التواضع مع الناس وُحسن السلوك:
يِِت َولَْم جََيَْعلْيِِن َجبَّاًرا َشِقيًّا}))). وهذا التجرّب ميكن  قال »تعاىل«: {َوبَرًّا بَِوادَِلَ

ت�شّ�ره على نح�ين:
1. اجلربوت النف�شي من طغيان الفكر وال�شع�ر وال�شل�ك، من م�قع األإح�شا�س 

األأناين باأّن للذات احلق على النا�س، دون اأن يك�ن ألأحد احلق عليها.
2. ما تنتجه ال�شقاوة من م�شاكل للنا�س يف حياتهم وت�شغط عليهم بال�ش�ء 

والعذاب.
ويف هذا ال��شف ردٌّ بليغ على من َو�شف امل�شيح ب�شّدة الفخر بنف�شه، واأنه 
كان ي�ؤّكد على علّ� مكانته، واأنه مِل يكن ُيظهر الت�ا�شع )الزائف( الذي َي�ِشم 
�شل�ك الفال�شفة واملتفل�شفني، م�شتدّلني بت�شبيه نف�شه بالعري�س الذي ه� مركز 
نَي  ي�ِشيِّ َواْلَفرِّ ا  ُي�َحنَّ َتاَلِميُذ  )َوَكاَن  احلفل:  يف  الرئي�شة  وال�شخ�شية  احلدث، 
ا  َواأَمَّ نَي،  ي�ِشيِّ َواْلَفرِّ ا  ُي�َحنَّ َتاَلِميُذ  �ُم  َي�شُ »مِلَاَذا  َلُه:  َوَقاُل�ا  َفَجاُءوا  �ُم�َن،  َي�شُ
�ُم�ا  ْن َي�شُ �ُم�َن؟« َفَقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: »َهْل َي�ْشَتِطيُع َبُن� اْلُعْر�ِس اأَ َتاَلِميُذَك َفاَل َي�شُ

�ُم�ا())). ْن َي�شُ َواْلَعِري�ُس َمَعُهْم؟ َما َداَم اْلَعِري�ُس َمَعُهْم أَل َي�ْشَتِطيُع�َن اأَ
واأنه بلغ من فخره بنف�شه اأنه اعترب كل من �شبقه يف التاريخ النب�ي اليه�دي 

1. مرمي:32.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 2، 19-18.
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ل�ش��شًا و�شارقني، وذلك باملعنى املجازي أل احلْريف، م�شت�شهدًا على ذلك))) 
قَّ اأَُق�ُل َلُكْم: اإِنَّ الَِّذي أَل َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب  قَّ احْلَ مبا جاء يف اإجنيل ي�حنا: )»َاحْلَ
ا الَِّذي  مَّ . َواأَ ٍع اآَخَر، َفَذاَك �َشاِرٌق َوِل�سٌّ َراِف، َبْل َيْطَلُع ِمْن َمْ��شِ اإِىَل َحِظرَيِة اخْلِ
ْ�َتُه،  َراُف َت�ْشَمُع �شَ اُب، َواخْلِ َراِف. ِلهَذا َيْفَتُح اْلَب�َّ َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب َفُهَ� َراِعي اخْلِ
َة َيْذَهُب  ا�شَّ َة ِباأَ�ْشَماٍء َوُيْخِرُجَها. َوَمَتى اأَْخَرَج ِخَراَفُه اخْلَ ا�شَّ َفَيْدُع� ِخَراَفُه اخْلَ
ا اْلَغِريُب َفاَل َتْتَبُعُه َبْل َتْهُرُب  ْ�َتُه. َواأَمَّ َها َتْعِرُف �شَ َراُف َتْتَبُعُه، ألأَنَّ اأََماَمَها، َواخْلِ
َفَلْم  ُهْم  ا  َواأَمَّ َي�ُش�ُع،  َلُهْم  َقاَلُه  امْلََثُل  اْلُغَرَباِء«. هَذا  ْ�َت  َتْعِرُف �شَ أَل  َها  ألأَنَّ ِمْنُه، 
قَّ اأَُق�ُل  قَّ احْلَ ا: »احْلَ َيْفَهُم�ا َما ُهَ� الَِّذي َكاَن ُيَكلُِّمُهْم ِبِه. َفَقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع اأَْي�شً
��ٌس، َولِكنَّ  اٌق َوُل�شُ ِذيَن اأََتْ�ا َقْبِلي ُهْم �ُشرَّ َراِف. َجِميُع الَّ َلُكْم: اإِينِّ اأََنا َباُب اخْلِ
ِتي  َخا�شَّ َواأَْعِرُف  اِلُح،  ال�شَّ اِعي  الرَّ َفاإِينِّ  اأََنا  ا  اأَمَّ َلُهْم......  َت�ْشَمْع  مَِلْ  َراَف  اخْلِ

ِتي َتْعِرُفِني())).  َوَخا�شَّ
واحلال اأن امل�شيح مِل يكن يتكلم هنا عن )األأنبياء كما اّدعى الهراطقة، فاإنه 
يتحدث هنا عن  اإمنا  بهم.  واقتنع�ا  لالأنبياء  �شمع�ا  بامل�شيح  اآمن كثريون  اإذ 

ثيدا�س ويه�ذا وغريهما من مثريي الفتنة())).
ي�ن�س  بالنبيني  نف�شه  قارن  حني  مّتى  اإجنيل  يف  جاء  مبا  اأي�شًا  وا�شت�شهد 
َوَيِديُن�َنُه،  يِل  يِن َمَع هَذا اجْلِ ِنيَنَ�ى �َشَيُق�ُم�َن يِف الدِّ و�شليمان، فقال: )ِرَجاُل 

1. ال�ش�اح: األغاز األإجنيل، �س 204-203.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 10، 14-1.

3.https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Taf-
sir-02-New-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/04-Enjeel-You-
hanna/Tafseer-Engeel-Yohanna__01-Chapter-10.html
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هُهَنا!  ُي�َناَن  ِمْن  اأَْعَظُم  )َوُهَ�َذا  ي�ن�س  النبي  اأي  ُي�َناَن(  َناَداِة  مِبُ َتاُب�ا  ُهْم  ألأَنَّ
ي  اأََقا�شِ ِمْن  اأََتْت  َها  ألأَنَّ َوَتِديُنُه،  يِل  اجْلِ هَذا  َمَع  يِن  الدِّ يِف  �َشَتُق�ُم  ْيَمِن  التَّ َمِلَكُة 

ْعَظُم ِمْن �ُشَلْيَماَن هُهَنا())). األأَْر�ِس ِلَت�ْشَمَع ِحْكَمَة �ُشَلْيَماَن، َوُهَ�َذا اأَ
اأنه مِل  امل�شيح-  �شّح �شدوره عن  -اإن  امل�رد  يقال يف هذا  اأن  والذي ميكن 
يكن ب�شدد الرتّفع على اأحد، واإمنا ب�شدد بيان مقامه كاأحد األأنبياء من اأويل 
العزم، وه� ما ي�شتدعي من بني اإ�شرائيل اأن ي�شمع�ا له ويقبل�ا بر�شالته ودع�ته 

كما اأنهم يعّظم�ن �شليمان وي�ن�س، واحلال اأنه اأرفع �شاأنًا منهما.
اأخرى �شيقت للدأللة على �شع�ره بالفخر وعدم ت�ا�شعه، بل  وهناك م�ارد 
معنا عند  �شيمّر  كما  منذ طف�لته  منفعلة  �شخ�شية غ�ش�بة  وامتالكه  وعنفه 
احلديث عن طف�لته ولعنه لبع�س اأقرانه واأ�شاتذته، وه� ما يتعار�س مع الن�س 
امل��ش�ع ألحقًا عند عر�س  و�شاأناق�س  ي�ؤّكد على خالف ذلك،  الذي  القراآين 
اآيات امل�شيح، وكيف لعن - بح�شب بع�س األأناجيل - �شجرة تني عدمية احليلة 
اإذ وجدها عدمية الثمر، واحلال اأنه كان جائعًا وبحاجة اإىل �شئ من الطعام !

•• ُمجاب الدعوة:
َماء  السَّ ّمَِن  َمائَِدةً  َعلَْيَنا  نِزْل 

َ
أ َربََّنا  اللُهمَّ  َمْرَيَم  اْبُن  قال »تعاىل«: {قَاَل ِعيىََس 

اهَلُل  قَاَل  الرَّازِقنَِي،  َخرْيُ  نَت 
َ
َوأ َواْرُزْقَنا  ّمِنَك  َوآيًَة  َوآِخِرنَا  نِلَا  وَّ

َ
أّلِ ِعيداً  نَلَا  تَُكوُن 

َحًدا ّمَِن 
َ
بُُه أ َعّذِ

ُ
بُُه َعَذابًا الَّ أ َعّذِ

ُ
ِلَُها َعلَْيُكْم َفَمن يَْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم َفإيِِّنِ أ إيِِّنِ ُمزََنّ

الَْعالَِمنَي}))). 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 12، 42-41.
2. املائدة:115-114.
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�شنتناول هذه الق�شة ألحقًا ب�شكل مف�شل باإذن اهلل عند احلديث ح�ل اآيات 
امل�شيح يف القراآن الكرمي.

د اآليات الخاصة به: •• تعدُّ
يِّنِ 

َ
أ ّبُِكْم  رَّ ّمِن  بِآيٍَة  ِجْئُتُكم  قَْد  يِّنِ 

َ
أ ائِيَل  إرِْْسَ بيَِِن  إىََِل  »تعاىل«: {َورَُسوالً  قال 

ْبِرُئ 
ُ
َوأ اهَللِ  بِإِْذِن  َطرْيًا  َفَيُكوُن  فِيِه  نُفُخ 

َ
َفأ رْيِ  الطَّ َكَهْيَئِة  نِي  الّطِ ّمَِن  لَُكم  ْخُلُق 

َ
أ

ِخُروَن يِِف  ُكُلوَن َوَما تَدَّ
ْ
َنّبُِئُكم بَِما َتأ

ُ
ْحىَِي الَْمْوىََت بِإِْذِن اهَللِ َوأ

ُ
ْبَرَص َوأ

َ
ْكَمَه َواأل

َ
األ

ْؤِمننَِي}))). ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِِف َذلَِك آليًَة لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّ

عند  اهلل  باإذن  مف�شل  ب�شكل  ألحقًا  امل�شيح  ال�شيد  اآيات  م��ش�ع  �شنتناول 
احلديث ح�ل اآيات امل�شيح يف القراآن الكرمي.

•• النبوة والرسالة:
قال »تعاىل«: {قَاَل إيِِّنِ َعْبُد اهَللِ آتَايِِنَ الِْكَتاَب وََجَعلَيِِن نَبِيًّا}))).

يِّنِ 
َ
أ ّبُِكْم  رَّ ّمِن  بِآيٍَة  ِجْئُتُكم  قَْد  يِّنِ 

َ
أ ائِيَل  إرِْْسَ بيَِِن  إىََِل  وقال »تعاىل«: {َورَُسوالً 

ْبِرُئ 
ُ
َوأ اهَللِ  بِإِْذِن  َطرْيًا  َفَيُكوُن  فِيِه  نُفُخ 

َ
َفأ رْيِ  الطَّ َكَهْيَئِة  نِي  الّطِ ّمَِن  لَُكم  ْخُلُق 

َ
أ

ِخُروَن يِِف  ُكُلوَن َوَما تَدَّ
ْ
َنّبُِئُكم بَِما َتأ

ُ
ْحىَِي الَْمْوىََت بِإِْذِن اهَللِ َوأ

ُ
ْبَرَص َوأ

َ
ْكَمَه َواأل

َ
األ

ْؤِمننَِي}))). ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِِف َذلَِك آليًَة لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّ
ولكل  املرتادفات،  من  لي�شت  و)الر�شالة(  و)النب�ة(  و)الر�ش�ل(  )النبي( 

1. اآل عمران:49.
2. مرمي:30.

3. اآل عمران:49.
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انلَّيِِبَّ  الرَُّسوَل  يَتَّبُِعوَن  ِيَن  {اذَّلَّ التالية:  األآية  ولنالحظ  اخلا�شة.  دأللتها  منها 
})))، والتمّعن يف األآيات القراآنية اخلا�شة  ِ ّ يِّّمِ

ُ
ّ َفآِمُنواْ بِاهَللِ َورَُسوهَِلِ انلَّيِِبِّ األ يِّّمِ

ُ
األ

بالنب�ة والر�شالة قد تر�شدنا اإىل اأن عن�ان )الر�ش�ل( ياأتي بلحاظ حمل ذلك 
الفرد ر�شالًة لتبليغها، اأما عن�ان )النبي( فبلحاظ اختيار اهلل له لينبئه وي�حي 

اإليه باأم�ر من الغيب يخت�شه بها من �شائر النا�س:
نَباء الَْغْيِب نُوِحيِه إيََِلَْك}))).

َ
 {َذلَِك ِمْن أ

 .((({  {َوَما اََكَن اهَلُل يَِلُْطلَِعُكْم ىَلََعَ الَْغْيِب َولَِكنَّ اهَلَل جََيَْتيِِب ِمن رُُّسلِِه َمن يََشاءَ
نَت َوالَ قَْوُمَك ِمن َقْبِل 

َ
نَباء الَْغْيِب نُوِحيَها إيََِلَْك َما ُكنَت َتْعلَُمَها أ

َ
 {تِلَْك ِمْن أ

َهَذا َفاْصرَِبْ إِنَّ الَْعاقَِبَة لِلُْمتَِّقنَي}))).
فالذين يجتبيهم اهلل عز وجل من الر�شل قد ُيطلعهم على الغيب، فيك�ن�ن 
اأنبياء بهذا اللحاظ، علمًا باأن الر�ش�ل يف األ�شتعمال القراآين قد أل يك�ن من 
النا�س، اأما عن�ان النبي فلم ُيطلق اإأل على اإن�شان: {اهَلُل يَْصَطىَِف ِمَن الَْمالئَِكِة 

ُرُساًل َوِمَن انلَّاِس إِنَّ اهَلَل َسِميٌع بَِصرٌي}))).
بل ا�شتدل بع�شهم اأن من بني اجلن ر�شاًل للجن، بناء على ما جاء يف ق�له 
وَن َعلَْيُكْم آيَايِِت  تُِكْم ُرُسٌل ّمِنُكْم َيُقصُّ

ْ
لَْم َيأ

َ
ّنِ َواإِلنِس أ »تعاىل«: {يَا َمْعرََشَ اجْْلِ

ْنَيا َوَشِهُدواْ  ْتُهُم احْْلََياُة ادَلُّ نُفِسَنا َوَغرَّ
َ
َوُينِذُرونَُكْم لَِقاء يَْوِمُكْم َهَذا قَالُواْ َشِهْدنَا ىَلََعَ أ

1. األأعراف:158-157.
2. اآل عمران:44.

3. اآل عمران:179.
4. ه�د:49.

5. احلج:75.
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نَُّهْم اََكنُواْ اََكفِِريَن}))). ومِل يرت�ِس بع�س املف�شرين هذا املعنى، وقال�ا 
َ
نُفِسِهْم أ

َ
ىَلََعَ أ

باأن املراد ك�ن الر�شل من جُمم�ع اجلن�شني، في�شدق على اأحدهما وه� األإن�س.

د بروح القُدس: •• مؤيَّ
َوآتَيَْنا  بِالرُُّسِل  َبْعِدهِ  ِمن  ْيَنا  َوَقفَّ الِْكَتاَب  ُموىََس  آتَيَْنا  {َولََقْد  »تعاىل«:  قال 
َفلُُكََّما َجاءَُكْم رَُسوٌل بَِما الَ َتْهَوى 

َ
يَّْدنَاُه بُِروِح الُْقُدِس أ

َ
ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم ابْْلَّيَِناِت وَأ

ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن}))). ُتْم َفَفِريًقا َكذَّ نُفُسُكُم اْسَتْكرََبْ
َ
أ

لَْنا َبْعَضُهْم ىَلََعَ َبْعٍض ّمِْنُهم مَّن لََكََّم اهَلُل َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدرََجاٍت  {تِلَْك الرُُّسُل َفضَّ
يَّْدنَاُه بُِروِح الُْقُدِس}))).

َ
َوآتَيَْنا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم ابْْلَّيَِناِت وَأ

يَّدتَُّك بُِروِح 
َ
تَِك إِْذ أ {إِْذ قَاَل اهَلُل يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَميِِت َعلَْيَك َوىَلََعَ َوادَِلَ

الُْقُدِس}))).
القد�س  بروح  التاأييد  معنى  على  تعليقه  يف  الطباطبائي  العالمة  واعترب 

اخلا�س بامل�شيح اأن:
 التاأييد به م�شرتك بني الر�شل جميعًا.

 ولذا لي�س املراد به هنا ال�حي ب�ا�شطة الروح.
 بل ه� تاأييد بنحٍ� خا�س، فجميع اآياته ك�ألدته بال اأب واإحياء امل�تى واإبراء 

األأكمه واألأبر�س، لها عالقة باحلياة والروح.

1. األأنعام:130.
2. الزخرف : 63.

3. البقرة:253.

4. املائدة:110.
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النا�س يف  لتكليم  له  ال�شبب املهيىء  القد�س ه�  التاأييد بروح  اأن   الظاهر 
املهد واإحياء امل�تى وخلق الطري بالنفخ واإبراء األأكمه واألأبر�س. 

مما  لي�س  جميعا  الر�شل  بني  م�شرتك  القد�س  بروح  )التاأييد  قال: 
بِابْْلَيَِّنِٰت}  ُرُسلََنا  ْرَسلَْنا 

َ
أ {لََقْد  »تعاىل«:  قال  بع�س،  دون  ببع�شهم  يخت�س 

يََشاُء  ٰ َمن  ىَلََعَ ْمِرهِ 
َ
أ ِمْن  وِح  بِالرُّ الَْماَلئَِكَة  ُِل  »احلديد:25«، و قال »تعاىل«: {ُيزََنّ

فجميع  خا�س  بنح�  عي�شى  يف  لكنهما   ،»2 »النمل:  نِذُروا} 
َ
أ ْن 

َ
أ ِعَباِدهِ  ِمْن 

واألإخبار  واألأبر�س،  األأكمه  واإبراء  بالنفخ  الطري  وخلق  امل�تى  كاإحياء  اآياته 
فلذلك  الروح،  عن  مرت�ّشحة  احلياة  على  متكئة  اأم�رًا  كانت  املغيَّبات  عن 
يدّل  الت�شريح مِل  ل� أل  اإذ  با�شمه،  ال�شالم« و�شّرح  اإىل عي�شى »عليه  ن�شبها 
بروح  واأيدناه  البينات  بع�شهم  »واآتينا  قيل:  ل�  كما  ك�نه ف�شيلة خا�شة  على 
فال  ة،  خمت�شّ غري  م�شرتكة  عرفت  كما  القد�س  وروح  البّينات  اإذ  القد�س«، 
ليعلم  با�شمه  الت�شريح  مع  اإأل  باألخت�شا�س  البع�س  اإىل  ن�شبتها  ي�شتقيم 
»عليه  عي�شى  ا�شم  يف  اأن  على  تقريبًا،  م�شرتك  غري  خا�س  بنح�  فيه  اأنها 
ة اأخرى واآية بّينة، وهي اأنه ابن مرمي أل اأب له، قال »تعاىل«:  ال�شالم« خا�شّ
اآية  األأم  و  األبن  فمجم�ع   ،»91 »األأنبياء:  لِّلَْعالَِمنَي}  آيًَة  َواْبَنَها  {وََجَعلَْناَها 

اإلهية و ف�شيلة اخت�شا�شية اأخرى())). بينة 

وقال يف م��شع اآخر: )الظاهر اأن التاأييد بروح القد�س ه� ال�شبب املهيىء له 
لتكليم النا�س يف املهد، ولذلك و�شل ق�له {تَُكّلُِم انلَّاَس} من غري اأن يف�شله 
بالعطف اإىل اجلملة ال�شابقة اإ�شعارا باأن التاأييد و التكليم معا اأمر واحد م�ؤلف 

1. الطباطبائي: امليزان، ج 2، �س 321.
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من �شبب وم�شبب، واكتفى يف م�ارد من كالمه بذكر اأحد األأمرين عن األآخر 
َوَكْهاًل}،  الَْمْهِد  يِِف  انلَّاَس  {َوُيَكّلُِم  اآنفا:  املنق�لة  عمران  اآل  اآيات  يف  كق�له 
يَّْدنَاُه بُِروِح الُْقُدِس} »البقرة:235«. 

َ
وق�له: {َوآتَيَْنا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم ابْْلَّيَِناِت وَأ

الروح مِل  ب��شاطة  ال�حي  القد�س م�شاألة  بتاأييده بروح  املراد  ل� كان  اأنه  على 
يخت�س بعي�شى بن مرمي »عليهما ال�شالم« و�شاركه فيها �شائر الر�شل، مع اأن 

األآية تاأبى ذلك ب�شياقها())).

•• قّوة الشخصية:
ال�شخ�شية  بق�ة  امل�شيح  متّتع  املهمة،  ال�شابقة  العنا�شر  اإىل  وباألإ�شافة 
والكاريزما امل�ؤّثرة وذلك بح�شب ما دّلت عليه الق�ش�س والن�ش��س األإجنيلية، 
وه� اأمٌر ميكن تاأكيده من دون �شك، كما اأنها �شفة من املهم اأن تت�افر يف نبي 

ور�ش�ل األقيت على عاتقه مهّمة كبرية جعلته من اأويل العزم. 
َتْعِليِمِه،  ُم�ُع ِمْن  ُبِهَتِت اجْلُ اأَْكَمَل َي�ُش�ُع هِذِه األأَْقَ�اَل  ا  ففي اإجنيل متى: )َفَلمَّ

ُه َكاَن ُيَعلُِّمُهْم َكَمْن َلُه �ُشْلَطاٌن َوَلْي�َس َكاْلَكَتَبِة())). ألأَنَّ
»َما  َقاِئِلنَي:  ا  َبْع�شً ُهْم  َبْع�شُ �َشاأََل  َحتَّى  ُكلُُّهْم،  وا  ُ )َفَتَحريَّ اإجنيل مرق�س:  ويف 
ِج�َشَة  النَّ األأَْرَواَح  َحتَّى  َياأُْمُر  ِب�ُشْلَطاٍن  ُه  ألأَنَّ ِديُد؟  اجْلَ ْعِليُم  التَّ هَذا  ُهَ�  َما  هَذا؟ 

َفُتِطيُعُه!«())).
اًما ِلُيْم�ِشُك�ُه. ي�ِشيُّ�َن َوُروؤَ�َشاُء اْلَكَهَنِة ُخدَّ ويف اإجنيل ي�حنا: ).... َفاأَْر�َشَل اْلَفرِّ

1. الطباطبائي: امليزان، ج 6، �س 220.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 7، 29-28.

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 1، 27.
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ىَل الَِّذي اأَْر�َشَلِني....  ي اإِ َفَقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: »اأََنا َمَعُكْم َزَماًنا َي�ِشرًيا َبْعُد، ُثمَّ اأَْم�شِ
�ِشُك�ُه، َولِكْن  اأَْن مُيْ ُيِريُدوَن  َقْ�ٌم ِمْنُهْم  َوَكاَن  ِل�َشَبِبِه.  ْمِع  َفَحَدَث اْن�ِشَقاٌق يِف اجْلَ
نَي. َفَقاَل  ي�ِشيِّ اُم اإِىَل ُروؤَ�َشاِء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِّ دَّ مَِلْ ُيْلِق اأََحٌد َعَلْيِه األأََياِدَي. َفَجاَء اخْلُ
اُم: »مَِلْ َيَتَكلَّْم َقطُّ اإِْن�َشاٌن هَكَذا ِمْثَل  دَّ ه�ؤُأَلِء َلُهْم: »مِلَاَذا مَِلْ َتاأُْت�ا ِبِه؟« اأََجاَب اخْلُ

هَذا األإِْن�َشاِن!«())).

•• ألوهّية المسيح:
ال�شائد  األعتقاد  الت�ّقف عند  امل�شيح، ألبد من  بعد احلديث ح�ل مقامات 
لدى الغالبية العظمى من امل�شيحيني باأل�هّيته وبنّ�ته لرب العاملني، تعاىل اهلل 
ُِذويِِن  نَت ُقلَْت لِلنَّاِس اخَتَّ

َ
أ
َ
عن ذلك عل�ًا كبريًا: {ِإَوْذ قَاَل اهَلُل يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم أ

ُقوَل َما لَيَْس ىَِل حِِبَّقٍ إِن 
َ
ْن أ

َ
قَاَل ُسْبَحانََك َما يَُكوُن ىَِل أ َ إِلََهنْيِ ِمن ُدوِن اهَللِ  يِّّمِ

ُ
َوأ

نَت َعالَُّم 
َ
ْعلَُم َما يِِف َنْفِسَك إِنََّك أ

َ
أ ُكنُت ُقلُْتُه َفَقْد َعلِْمَتُه َتْعلَُم َما يِِف َنْفىَِس َوالَ 

اهَلَل َريِّّبِ َوَربَُّكْم َوُكنُت َعلَْيِهْم  ِن اْعُبُدواْ 
َ
أ بِِه  َمْرتيَِِن 

َ
أ لَُهْم إاِلَّ َما  ُقلُْت  الُْغُيوِب، َما 

ٍء  يََشْ  ِ
لُُكّ ىَلََعَ  نَت 

َ
َوأ َعلَْيِهْم  الرَّقِيَب  نَت 

َ
أ ُكنَت  تَوَفَّْيتَيِِن  ا  َفلَمَّ فِيِهْم  ُدْمُت  ا  مَّ َشِهيًدا 

نَت الَْعِزيُز احْْلَِكيُم}))).
َ
ْبُهْم َفإِنَُّهْم ِعَباُدَك ِإَون َتْغِفْر لَُهْم َفإِنََّك أ َشِهيٌد، إِن ُتَعّذِ

ِ َشيًْئا  َ ُهَو الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ُقْل َفَمن َيْملُِك ِمَن اهَللَّ ِيَن قَالُواْ إِنَّ اهَللَّ {لََّقْد َكَفَر اذَّلَّ
َماَواِت  ِ ُملُْك السَّ ْرِض مََجِيًعا َوهَلِلَّ

َ
ُه َوَمن يِِف األ مَّ

ُ
ن ُيْهلَِك الَْمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوأ

َ
َراَد أ

َ
إِْن أ

ِيَن  ٍء قَِديٌر ..... لََقْد َكَفَر اذَّلَّ ِ يََشْ
ُ ىَلََعَ لُُكّ ْرِض َوَما بَيَْنُهَما خََيُْلُق َما يََشاء َواهَللَّ

َ
َواأل

َريِّّبِ  اهَلَل  اْعُبُدواْ  ائِيَل  إرِْْسَ بيَِِن  يَا  الَْمِسيُح  َوقَاَل  َمْرَيَم  اْبُن  الَْمِسيُح  ُهَو  اهَلَل  إِنَّ  قَالُواْ 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 7، 46-32.
2. املائدة:118-116.
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الِِمنَي  َواُه انلَّاُر َوَما لِلظَّ
ْ
َم اهَلُل َعلَْيِه اجْْلَنََّة َوَمأ َفَقْد َحرَّ َوَربَُّكْم إِنَُّه َمن يرَُْشِْك بِاهَللِ 

ِيَن قَالُواْ إِنَّ اهَلَل ثَالُِث ثاَلثٍَة َوَما ِمْن إهََِلٍ إاِلَّ إهََِلٌ َواِحٌد ِإَون  نَصاٍر، لََّقْد َكَفَر اذَّلَّ
َ
ِمْن أ

إىََِل  َيُتوُبوَن  َفاَل 
َ
أ يَِلٌم، 

َ
أ َعَذاٌب  ِمْنُهْم  َكَفُرواْ  ِيَن  اذَّلَّ نَّ  يََلََمسَّ َيُقولُوَن  ا  َعمَّ يَنَتُهواْ  َّْم  ل

ا الَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم إاِلَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن  اهَللِ َويَْسَتْغِفُرونَُه َواهَلُل َغُفوٌر رَِّحيٌم، مَّ
ُ لَُهُم اآليَاِت ُثمَّ انُظْر  َعاَم انُظْر َكْيَف نَُبنّيِ ُكالِن الطَّ

ْ
يَقٌة اََكنَا َيأ ُه ِصّدِ مُّ

ُ
َقْبلِِه الرُُّسُل َوأ

ا َوالَ َنْفًعا َواهَلُل ُهَو  َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهَللِ َما الَ َيْملُِك لَُكْم رََضًّ
َ
يِنَّ يُْؤَفُكوَن، ُقْل أ

َ
أ

ْهَواء 
َ
ْهَل الِْكَتاِب الَ َتْغُلواْ يِِف ِدينُِكْم َغرْيَ احْْلَّقِ َوالَ تَتَّبُِعواْ أ

َ
ِميُع الَْعلِيُم، ُقْل يَا أ السَّ

بِيِل}))). َضلُّواْ َكثرِيًا َوَضلُّواْ َعن َسَواء السَّ
َ
قَْوٍم قَْد َضلُّواْ ِمن َقْبُل َوأ

قَْولُُهم  َذلَِك  اهَللِ  اْبُن  الَْمِسيُح  انلََّصاَرى  َوقَالَْت  اهَللِ  اْبُن  ُعَزْيٌر  ايَْلَُهوُد  {َوقَالَِت 
َُذواْ  اخَتَّ يُْؤَفُكوَن،  يِنَّ 

َ
أ اهَلُل  قَاتَلَُهُم  َقْبُل  ِمن  ِيَن َكَفُرواْ  اذَّلَّ قَْوَل  يَُضاهُِؤوَن  ْفَواهِِهْم 

َ
بِأ

إاِلَّ يَِلَْعُبُدواْ  مُِرواْ 
ُ
َوالَْمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أ ْربَابًا ّمِن ُدوِن اهَللِ 

َ
أ ْحَبارَُهْم َوُرْهَباَنُهْم 

َ
أ

ْفَواهِِهْم 
َ
ن ُيْطِفُؤواْ نُوَر اهَللِ بِأ

َ
ا يرَُْشُِكوَن، يُِريُدوَن أ إِلًَها َواِحًدا الَّ إهََِلَ إاِلَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّ

ن يُتِمَّ نُوَرُه َولَْو َكِرهَ الْاََكفُِروَن}))).
َ
ىََب اهَلُل إاِلَّ أ

ْ
َوَيأ

هذه الن�ش��س القراآنية ت�ؤكد بطالن ما ُيعرف بعن�ان األ�هية امل�شيح، مهما 
اختلفت الكنائ�س والط�ائف امل�شيحية يف تف�شري طبيعة هذه األأل�هية وكيفية 
حتققها، وعالقتها باجل�شد الب�شري للم�شيح، وعالقة األأب�ة والبن�ة بني اهلل 

وامل�شيح، تعاىل اهلل عن ذلك. 

فاحلقيقة التي يجب األإميان بها اأن امل�شيح اإن�شان يف ذاته وحقيقته، اختلف 

1. املائدة: 17، 77-72.
2. الت�بة:32-30.
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عن �شائر النا�س من حيث وألدته -باإرادة اإلهية- من اأم ولكن من دون اأب، ومع 
هذا يبقى ب�شرًا، خلقه اهلل، ولي�س فيه �شيء من الذات األإلهية، ولي�س ولدًا هلل، 
وأل جت�ز عبادته. ومثل هذه األدعاءات اإمنا جاءت من بع�س املغالني بامل�شيح 
من بعده، ما ادعاها ه�، وأل كانت عقيدة امل�ؤمنني به خالل فرتة ر�شالته، بل 

هي دخيلة على امل�شيحية األأ�شلية نتيجة عدة ع�امل:

•• العامل األول:
اختطاف الر�شالة امل�شيحية ِمن ِقبل ب�ل�س )�شاول الطر�ش��شي(: ولد )�شاول/

ب�ل�س( يف مدينة طر�ش��س )من �ش�رية(. كان اأب�اه من )الفّري�شيني(، وهم 
فرقة يه�دية مت�شددة، وا�شُتهر عن ب�ل�س عنفه يف خ�ش�مته وعدائه للم�شيح 
ال�شلب حيث  بعد حادثة  بّدل م�قفه ب�ش�رة معاك�شة متامًا  ثم  وامل�شيحيني، 
يق�م  ر�ش�أًل  و�شار  به،  فاآمن  دم�شق،  طريق  يف  له  ظهر  قد  امل�شيح  اأن  اّدعى 

مبهام التب�شري بامل�شيح.

جاء يف �ِشفر اأعمال الر�شل على ل�شان ب�ل�س نف�شه اأنه قال: )َفَحَدَث يِل َواأََنا 
َماِء  َهاِر، َبْغَتًة اأَْبَرَق َحْ�يِل ِمَن ال�شَّ ِف النَّ ُه َنْحَ� ِن�شْ ٌب اإِىَل ِدَم�ْشَق اأَنَّ َذاِهٌب َوُمَتَقرِّ
ْ�ًتا َقاِئاًل يِل: �َشاُوُل، �َشاُوُل،! مِلَاَذا  ُن�ٌر َعِظيٌم. َف�َشَقْطُت َعَلى األأَْر�ِس، َو�َشِمْعُت �شَ
ِريُّ الَِّذي اأَْنَت  ا�شِ ُد؟ َفَقاَل يِل: اأََنا َي�ُش�ُع النَّ َطِهُديِن؟ َفاأََجْبُت: َمْن اأَْنَت َيا �َشيِّ َت�شْ
ْ�َت  ُهْم مَِلْ َي�ْشَمُع�ا �شَ ِذيَن َكاُن�ا َمِعي َنَظُروا النُّ�َر َواْرَتَعُب�ا، َولِكنَّ َطِهُدُه. َوالَّ َت�شْ
: ُقْم َواْذَهْب اإِىَل ِدَم�ْشَق،  بُّ ؟ َفَقاَل يِل الرَّ الَِّذي َكلََّمِني. َفُقْلُت: َماَذا اأَْفَعُل َيا َربُّ
ْجِل  ُر ِمْن اأَ َب َلَك اأَْن َتْفَعَل. َواإِْذ ُكْنُت أَل اأُْب�شِ َوُهَناَك ُيَقاُل َلَك َعْن َجِميِع َما َتَرتَّ
ِذيَن َكاُن�ا َمِعي، َفِجْئُت اإِىَل ِدَم�ْشَق. »ُثمَّ اإِنَّ  َبَهاِء ذِلَك النُّ�ِر، اْقَتاَديِن ِبَيِدي الَّ
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اِن اأََتى  كَّ اُم��ِس، َوَم�ْشُه�ًدا َلُه ِمْن َجِميِع اْلَيُه�ِد ال�شُّ ا َح�َشَب النَّ ا َرُجاًل َتِقيًّ َحَناِنيَّ
اإَِلْيِه،  َنَظْرُت  اَعِة  ال�شَّ ِتْلَك  َفِفي  ْر!  اأَْب�شِ �َشاُوُل،  األأَُخ  اأَيَُّها  َوَقاَل يِل:  َوَوَقَف   ، اإِيَلَّ
ْ�ًتا ِمْن َفِمِه.  ، َوَت�ْشَمَع �شَ َر اْلَبارَّ َفَقاَل: اإِلُه اآَباِئَنا اْنَتَخَبَك ِلَتْعَلَم َم�ِشيَئَتُه، َوُتْب�شِ
ا َراأَْيَت َو�َشِمْعَت. َواألآَن مِلَاَذا َتَتَ�اَنى؟ ُقْم  ا�ِس مِبَ ِميِع النَّ َك �َشَتُك�ُن َلُه �َشاِهًدا جِلَ ألأَنَّ

.((() بِّ َواْعَتِمْد َواْغ�ِشْل َخَطاَياَك َداِعًيا ِبا�ْشِم الرَّ

اأن  اأراد  اأنه  ال�شديدة بحيث  نا�شئًا عن عداوته  تبّدل م�قفه هذا  يك�ن  وقد 
يهدم امل�شيحية من الداخل، فلب�س ث�ب الر�ش�لية، و�شار يبتدع عقائد واأحكامًا 
امل�شيح، ون�شط يف هذا األجتاه ب�ش�رة حمم�مة بحيث  لها بر�شالة  أل عالقة 
امل�شم�ن  اأنها متّثل  املبتدعة على  اآراءه  يفر�س  اأن  املطاف  نهاية  ا�شتطاع يف 

احلقيقي لر�شالة امل�شيح.

الرومانية املتمثلة باألمرباط�ر، وبعد ثالثة قرون من  ال�شلطة  واأن  أل �شيما 
بدء ر�شالة امل�شيح تقريبًا تبّنت هذه الروؤية )الب�ل�شية( للم�شيحية وا�شطهدت 
كل ما يخالفها بكل عنف، فاأ�شبحت هي ال�شيغة املقب�لة واملدع�مة ر�شميًا، 

بينما اختفت تدريجيًا األجتاهات األأخرى التي رف�شت امل�شيحية الب�ل�شية.

ولرمبا جاء تبّدل م�قفه نتيجة قراءته الثاقبة مل�شتقبل امل�شيحية، فاأراد اأن 
اأي  )الر�شل(،  ترتيب  �شّلم  يف  واألأهم  األأول  املقام  يف  تاأتي  ك�شخ�شية  يربز 
حاملي م�شئ�لية التب�شري بامل�شيحية وقادتها، حتى غّطى يف �شهرته احل�اريني 
اأنف�شهم، بل لرمبا ا�شتطاع اأن يخدع بع�شهم بظه�ره ب�ش�رة التائب والراغب 
يف تع�ي�س واإ�شالح ما م�شى منه، ثم �شرعان ما ك�شف عن وجهه احلقيقي 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، �شفر اأعمال الر�شل، األإ�شحاح 22، 16-6.
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عن  والتنازل  املداهنة  من  فيها  امل�شيحية  من  )خمّففة(  ب�شيغة  باخلروج 
املعتقدات والت�شريعات ما ي�شّجع ال�ثنيني على األإقبال على اأطروحته، وي�شّجع 
مقابل  يف  منها،  والتحلل  الت�شريعات  اأعباء  من  التخّفف  يف  الراغبني  اليه�د 
التزام احل�اريني بال�شريعة امل��ش�ية وبر�شالة امل�شيح كما كانت من قبل. وقد 
جاء يف ر�شالته اإىل اأهل )غالطية())) يف بيان النقطة املتعلقة بعدم األلتزام 
اُم��ِس( ال�شريعة، فه� يعترب  بال�شريعة امل��ش�ية: )َامْلَ�ِشيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النَّ
اَر َلْعَنًة ألأَْجِلَنا( اأي تقّبل امل�شيح اأن  األلتزام بال�شريعة ن�عًا من العقاب )اإِْذ �شَ
ُه َمْكُت�ٌب: »َمْلُع�ٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى  تقع عليه لعنة ال�شريعة ألأجل امل�ؤمنني به )ألأَنَّ
وقعت  قد  اللعنة  اأن  اعترب  فقد  لذا  لب،  �شُ قد  امل�شيح  اأن  َخ�َشَبٍة«()))، وحيث 
عليه، وكاأن امل�شيح قد امت�ّس كل هذه اللعنة )ال�شريعة( عند ال�شلب، فتحّملها 

ه� عن امل�ؤمنني به، فخّل�شهم من م�شئ�ليتها متامًا.
واحلال اأنه جاء يف اإجنل متى على ل�شان امل�شيح نف�شه: )»أَل َتُظنُّ�ا اأَينِّ ِجْئُت 
قَّ اأَُق�ُل َلُكْم:  َل. َفاإِينِّ احْلَ َكمِّ اُم��َس اأَِو األأَْنِبَياَء. َما ِجْئُت ألأَْنُق�َس َبْل ألأُ ألأَْنُق�َس النَّ
اُم��ِس  َماُء َواألأَْر�ُس أَل َيُزوُل َحْرٌف َواِحٌد اأَْو ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّ اإِىَل اأَْن َتُزوَل ال�شَّ
ا�َس هَكَذا،  ْغَرى َوَعلََّم النَّ اَيا ال�شُّ . َفَمْن َنَق�َس اإِْحَدى هِذِه اْلَ��شَ َحتَّى َيُك�َن اْلُكلُّ
ا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، َفهَذا ُيْدَعى َعِظيًما يِف  مَّ َماَواِت. َواأَ َغَر يِف َمَلُك�ِت ال�شَّ ُيْدَعى اأَ�شْ

َماَواِت())).  َمَلُك�ِت ال�شَّ
بر�شالة  املتم�شكني  قبل  من  رف�شًا  ت�اجه  مِل  ب�ل�س  ر�شالة  اأن  يعني  أل  وهذا 

1. مدينة تاريخية تقع �شمن حدود تركيا يف هذا الع�شر.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، ر�شالة ب�ل�س الر�ش�ل اإىل اأهل غالطية، األإ�شحاح 3: 13

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 5، 19-17.
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امل�شيح األأ�شلية، حيث جند يف ر�شالته الثانية اإىل )تيم�ثاو�س)))( كما يف العهد 
َياِة الَِّتي يِف  �ِشيَئِة اهلِل، ألأَْجِل َوْعِد احْلَ اجلديد: )ُب�ُل�ُس، َر�ُش�ُل َي�ُش�َع امْلَ�ِشيِح مِبَ
ِبيِب: ِنْعَمٌة َوَرْحَمٌة َو�َشاَلٌم ِمَن اهلِل األآِب  َي�ُش�َع امْلَ�ِشيِح. اإىَِل ِتيُم�َثاُو�َس األْبِن احْلَ
ي...())).  وا َعنِّ ا اْرَتدُّ َنا.... اأَْنَت َتْعَلُم هَذا اأَنَّ َجِميَع الَِّذيَن يِف اأَ�ِشيَّ َوامْلَ�ِشيِح َي�ُش�َع َربِّ
حمتاجًا  لي�س  واأنه  امل�شيح  بل�شان  ال�حيد  الناطق  نف�شه  طرح  حيث  ولكنه 
ل�شلطة احل�اريني اإذ اأن �شلطته تاأتي من ال�شماء مبا�شرة، لذا فقد �شال وجال 
التي  الع�امل  و�شاعدته  �شاء،  كيف  والتحريف  والتغيري  والتبديل  األبتداع  يف 

اأ�شرنا اإىل بع�شها يف حتقيق مبتغاه ول� بعد م�ته.

1. تيم�ثاو�س: ا�شم ي�ناين معناه )عابد اهلل( اأو )مكرم من اهلل( اأو )عزيز عند اهلل(. وهذا 
ال�شخ�س كان رفيق ب�ل�س وم�شاعده، وكان ب�ل�س يناديه بعن�ان )األبن احلبيب( و)األأمني 

يف الرب(.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، ر�شالة ب�ل�س الثانية اإىل تيم�ثاو�س، األإ�شحاح 1، 15-1.
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لقد طرح ب�ل�س -وبكل جراأة وبح�ش�ر احل�اريني- اأن امل�شيح ابن اهلل، واأن 
اآدم  خطيئة  عن  الب�شرية  يفدي  لكي  ب�شرية  هيئة  يف  األأر�س  اإىل  اأر�شله  اهلل 
وخطاياهم، فمن ي�ؤمن به يدرك اخلال�س األأخروي واإن ارتكب اخلطايا، فاإن 
�شلب امل�شيح واآألمه تك�ن ال�شبب يف حم�ها، وهي العقيدة التي ظهرت ب�ش�رة 
مقاربة منها يف العهد األأم�ي حتت عن�ان األإرجاء واملرجئة، حيث قال�ا اأنه أل 
ي�شر مع األإميان مع�شية، وأل تنفع مع الكفر طاعة ! ون�ش�ء األإرجاء يف ال�شام 
احلكم  بفعل  الب�ل�شية  للعقيدة  احلا�شنة  البيئة  اأنها  اإذ  مفه�مًا،  اأمرًا  ُيعّد 

البيزنطي الذي تبّناها ون�شرها.

واأ�شاف ب�ل�س اأن امل�شيح قد قدم نف�شه ط�اعية واختيارًا لليه�د كي ي�شلب�ه 
حتى يتحقق هذا الفداء.

لدى  وم�شت�شاغة  منت�شرة  كانت  ب�ل�س  اإليها  دعا  التي  الت�ش�رات  هذه  مثل 
معا�شريه من ال�ثنيني واملتاأثرين بعقائدهم واأ�شاطريهم، ألأن فكرة املنقذين 
واألآلهة املتج�شدة والتخل�س من تبعات األآثام بطرق ملت�ية كانت منت�شرة عند 
األأمم املختلفة، فلم تكن هناك �شع�بة يف قب�لها وت�شديقها من قبلهم، مما 
هة للم�شيحية. يق�ل )ول دي�رنت(  وّفر األأر�شية املنا�شبة ألمتداد دع�ته امل�ش�ِّ
معلقًا على بع�س امل�شامني العقدية يف امل�شيحية الب�ل�شية: )وق�شارى الق�ل اأن 

امل�شيحية كانت اآخر �شيء عظيم ابتدعه العامِل ال�ثني القدمي())).
اأن برز يف هذه  واأفكاره  ب�ل�س  اإفرازات دع�ة  �شبق، كان من  وبناء على ما 
ُيلِغ  مِل  األإجنيل  اأن  َيعترب  اأحدهما  اجتاهان،  امل�شيحية  تاريخ  من  احلقبة 

1. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س276.
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النام��س )ال�شريعة امل��ش�ية(، وينبغي احلفاظ على مثل )ت�شريع اخلتان(، 
أل  اأن  ال�ثنيني  من  اجلدد(  )املهتدين  باإمكان  اأن  األآخر  األجتاه  اعترب  بينما 

يلتزم�ا بها.
للكني�شة  احلقيقي  الرائد  -ب��شفه  ال�ثنيني«  »ر�ش�ل  ب�ل�س  كان  )لقد 
مِل  »اإذا  اليه�دية«:  من  األآتني  »هم  يق�ل�ن  الذي  اأولئك  يعار�س  اجلامعة- 
تك�ن�ا خمت�نني بح�شب �شريعة م��شى أل ميكنكم اأن حت�شل�ا على اخلال�س«. 
وال�شي�خ  الر�شل  فيها  التقى  التي  اجلمعية  يف  تنت�شر  نظره  وجهة  جعل  وقد 
اأنطاكيا  يف  حتري�شهم  وا�شل�ا  لالإميان«  »املتحم�شني  اأن  اإأل  اأور�شليم،  يف 
وغالطية، فبالن�شبة اإليهم »هم األأن�شار املتاأخرين لليه�دية الفري�شية« كانت 
كانت  وقد  امل�شيح-امللك.  ظل  يف  جُميدًا  م�شتقباًل  �شتعرف  اليه�دية  األأمة 
هذه الت�فيقية اليه�-م�شيحية بناًء �شريَع الَعطب جدًا بحيث لن ت�شمد اأمام 

األندفاع الظافر للديانة الك��شم�ب�ليتية))) اجلديدة())).
با�شم  ُعرف�ا  منهما  األأّول  ق�شمني،  اإىل  بدوره  األأول  األجتاه  وانق�شم 
وتعاليم  األإجنيل  تعاليم  بني  باجلمع  والتزم�ا  )الن�شرانيني/النا�شريني( 
ال�شريعة امل��ش�ية )النام��س اليه�دي(، واتخذوا من اأور�شليم/القد�س مركزًا 
لهم، وكانت لديهم ن�شخة خا�شة من األإجنيل، واّتبع�ا )يعق�ب الر�ش�ل( وه� 
املعروف اأي�شًا بعن�ان )يعق�ب الباّر(، وه� ابن ي��شف النجار، وبح�شب راأي 
البع�س ه� اأخ� ال�شيد امل�شيح ألأمه... بل هناك من اعترب اأن احل�اري يعق�ب 

الب�شر ينتم�ن اإىل جُمتمع واحد،  اإن جميع  التي تق�ل  1. الك��شم�ب�ليتية هي األأيدي�ل�جية 
على اأ�شا�س األأخالق امل�شرتكة.

2. ويتلر: الهرطقة يف امل�شيحية، �س 49.
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بن حلفي امللّقب بعن�ان )يعق�ب ال�شغري())) ه� ذاته يعق�ب الباّر.
واألأ�شماء  ال�شخ�شيات  تتداخل  واحد، حيث  اآن  وغريبة يف  مربكة  وامل�شاألة 
واألأن�شاب املتعلقة ب�شخ�شيات العهد امل�شيحي األأول، ولرمبا كان مرجع ذلك 
من  األأوىل  الثالثة  بني  أل�شيما  األأربعة،  األأناجيل  ن�شخ  بني  األختالف  وج�د 
يتكرر  اإذ  األأ�شماء،  ت�شابه  وكذلك  اأخرى،  ي�حنا من جهة  اإجنيل  وبني  جهة، 
ا�شم يعق�ب وا�شم مرمي ألأكرث من �شخ�شية، وي�شاف اإىل ما �شبق عدم الدقة 
يف نقل اأخبار تلك احلقبة، وتنازع األجتاهات والكنائ�س امل�شيحية وحماولة كل 
منها األنت�شاب اإىل اإحدى ال�شخ�شيات البارزة من الرعيل األأول، واإعطائه ما 
اأمكن من مرتبة رفيعة ميتاز بها عن األآخرين، و�شياع وتلف واإتالف على كثري 
من امل�شادر األأ�شلية  -كما �شياأتي معنا ألحقًا عند درا�شة األأناجيل وتاريخها- 

وغري ذلك من األأ�شباب.   

ويذهب البع�س اإىل اأن الن�س ال�ارد يف )�ِشفر اأعمال الر�شل( �شمن العهد 
اإمنا  اإليهم)))  ب�ل�س  انتماء  وعن  )النا�شريني(  عن  يتحّدث  والذي  اجلديد 
يق�شد هذه اجلماعة على وجه التحديد، أل عم�م اأتباع ال�شيد امل�شيح بلحاظ 
النا�شري(،  )ي�ش�ع  عن�ان  عليه  ُيطلق  كان  وألأنه  النا�شرة  مدينة  من  ك�نه 
ُي�ِخ  ال�شُّ َمَع  اْلَكَهَنِة  َرِئي�ُس  ا  َحَناِنيَّ اْنَحَدَر  اٍم  اأَيَّ َخْم�َشِة  )َوَبْعَد  كالتايل:  والن�س 
ا ُدِعَي، اْبَتَداأَ َتْرُتلُّ�ُس يِف  دَّ ُب�ُل�َس. َفَلمَّ �ا ِلْلَ�ايِل �شِ َوَخِطيٍب ا�ْشُمُه َتْرُتلُّ�ُس. َفَعَر�شُ
اَرْت ِلهِذِه  ُل�َن ِبَ�ا�ِشَطِتَك َعَلى �َشاَلٍم َجِزيل، َوَقْد �شَ َنا َحا�شِ َكاَيِة َقاِئاًل: »اإِنَّ ال�شِّ

1. انظر بحث احل�اريني يف هذا الكتاب.
2. واإن مِل يكن هذا األنتماء حقيقيًا و�شادقًا.
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اِلُح ِبَتْدِبرِيَك. َفَنْقَبُل ذِلَك اأَيَُّها اْلَعِزيُز ِفيِلْك�ُس ِبُكلِّ �ُشْكٍر يِف ُكلِّ َزَماٍن  ِة َم�شَ األأُمَّ
َنا  نَّ اِر ِبِحْلِمَك: َفاإِ ، اأَْلَتِم�ُس اأَْن َت�ْشَمَعَنا ِباألْخِت�شَ َقَك اأَْكرَثَ َوُكلِّ َمَكاٍن. َولِكْن ِلَئالَّ اأَُع�ِّ
َج ِفْتَنٍة َبنْيَ َجِميِع اْلَيُه�ِد الَِّذيَن يِف امْلَ�ْشُك�َنِة،  ُجَل ُمْف�ِشًدا َوُمَهيِّ اإِْذ َوَجْدَنا هَذا الرَّ
ا، اأَْم�َشْكَناُه َواأََرْدَنا  �َس اْلَهْيَكَل اأَْي�شً نَي، َوَقْد �َشَرَع اأَْن ُيَنجِّ ِريِّ ا�شِ َوِمْقَداَم �ِشيَعِة النَّ

اأَْن َنْحُكَم َعَلْيِه َح�َشَب َناُم��ِشَنا())).

اأما األجتاه الثاين فهم املعروف�ن بعن�ان )األأبي�نيني( وهي كلمة م�شتقة من 
الكلمة العربية אביונים؛ وُتلفظ اإبي�نيم، وتعني »فقري« اأو »فقراء«.

الع�ش�ر  يف  امل��ش�ية  بال�شريعة  امللتزمة  امل�شيحية  الفرقة  هذه  ت�اجدت 
األأوىل للم�شيحية، وكانت ُتنكر األ�هية ال�شيد امل�شيح وعقيدة الفداء واخلال�س 
املعروفة لدى امل�شيحيني الي�م، وُتبّجل من بعده خ�ش��س )يعق�ب البار( ابن 
ي��شف النجار باعتباره راعي هذا األجتاه. وتذكر امل�شادر التي حتدثت عنهم 
اأنهم يعتقدون اأن ي�ش�ع ه� ابن ال�شيدة مرمي، ولكن يف نف�س ال�قت ه� األبن 
البي�ل�جي لي��شف النجار، وهذا يعني اختالف عقيدتهم من هذه اجلهة مع 
عقيدة امل�شلمني يف ك�ن النبي عي�شى »عليه ال�شالم« قد ُولد من اأم فقط، ومِل 

يكن له اأب على األإطالق، أل ي��شف النجار وأل اأحد �ش�اه.

عن  يتخّل�ا  مِل  األلتزام،  هذا  يف  وت�شّددهم  امل��ش�ية  بال�شريعة  وبالتزامهم 
بعن�ان  عنها  ُيعرّب  قد  التي  املائية  بالطهارة  العناية  من  واأكرثوا  اخلتان، 
ماثاًل  جنده  ما  وه�  ال��ش�ء-  من  للُغ�شل  اأقرب  تك�ن  -ولرمبا  )ال��ش�ء( 
عند ال�شابئة يف العراق، وعند طائفة األأ�شينيني اليه�د املتق�ّشفني الزاهدين 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، �شفر اأعمال الر�شل، األإ�شحاح 24، 6-1.



9595 مكانته وصفاته األخالقية

الذين قيل اأن النبي يحيى »عليه ال�شالم« عا�س بينهم لفرتة من ال�قت، وقد 
ال�شابئة  عن  تتحدث  التي  امل�شادر  اإن  بل  لل�شابئة،  األأوىل  األأ�ش�ل  يك�ن�ن 
تذكر تقدي�شهم للنبي يحيى بن زكريا باعتباره األأهم يف �شل�شلة األأنبياء الذين 
اأو  األأ�شينيني،  بقايا  من  ال�شابئة  ك�ن  احتمال  يقّ�ي  هذا  وكل  بهم،  ي�ؤمن�ن 

فرعًا منهم، اأو اأنهم اأتباع النبي يحيى واأ�شبه�ا األأ�شينيني يف بع�س اأعمالهم.

وعلى العم�م، فاإّن األلتزام التام بال�شريعة امل��ش�ية اأو التخّلي عن بع�شها اأو 
كلها، كانت م�شاألة مطروحة -وبق�ة- نتيجة الطريقة التي اعتمدها ب�ل�س وَمن 
ان�شّم اإليه من احل�اريني يف دع�ة غري اليه�د )األأممّيني( اإىل امل�شيحية، وبني 
الطريقة التي اعتمدها ق�شم اآخر من احل�اريني ومّمن اأ�شّروا على اأن امل�شيح 

مِل ياأِت لينق�س النام��س.
النا�شئ  اجلدال  من  جانبًا  يعك�س  الر�شل  اأعمال  �ِشفر  من  التايل  والن�س 
»اإِْن  ُه  اأَنَّ األإِْخَ�َة  ُيَعلُِّم�َن  َوَجَعُل�ا  ِة،  اْلَيُه�ِديَّ ِمَن  َقْ�ٌم  عن هذه امل�شاألة: )َواْنَحَدَر 
ِلُب�ُل�َس  َل  َح�شَ ا  َفَلمَّ �ا«.  َتْخُل�شُ اأَْن  ِكُنُكْم  مُيْ أَل  ُم��َشى،  َعاَدِة  َح�َشَب  َتْخَتِتُن�ا  مَِلْ 
يف  التب�شري  مبهّمة  امل�شيح  كّلفهم  الذين  ال�شبعني  الر�شل  اأحد  وه�  َوَبْرَناَبا( 
َوَبْرَناَبا  ُب�ُل�ُس  َعَد  َي�شْ اأَْن  ُب�ا  َرتَّ َمَعُهْم،  ِبَقِليَلٍة  َلْي�َشْت  َوُمَباَحَثٌة  )ُمَناَزَعٌة  عهده 
�ُشِل َوامْلَ�َشايِخ اإِىَل اأُوُر�َشِليَم ِمْن اأَْجِل هِذِه امْلَ�ْشاأََلِة(. َواأَُنا�ٌس اآَخُروَن ِمْنُهْم اإِىَل الرُّ

امل�شاألة  حل�شم  اأور�شليم/القد�س  يف  جل�شة  بعقد  قرار  اتخاذ  مّت  وهكذا 
ت�اَجد  َمن  فيهم  مبن  اآنذاك،  امل�شيحية  ال�شخ�شيات  كبار  من  عدد  بح�ش�ر 
�ُشُل َوامْلَ�َشايُخ،  ُروا اإِىَل اأُوُر�َشِليَم َقِبَلْتُهُم اْلَكِني�َشُة َوالرُّ ِمن احل�اريني: )َومَلَّا َح�شَ
ِذيَن َكاُن�ا َقْد اآَمُن�ا  َنَع اهلُل َمَعُهْم. َولِكْن َقاَم اأَُنا�ٌس ِمَن الَّ وُهْم ِبُكلِّ َما �شَ َفاأَْخرَبُ
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َيْحَفُظ�ا  ِباأَْن  ْ�ا  َوُي��شَ ُيْخَتُن�ا،  اأَْن  َيْنَبِغي  ُه  »اإِنَّ َوَقاُل�ا:  نَي،  ي�ِشيِّ اْلَفرِّ َمْذَهِب  ِمْن 
�ُشُل َوامْلَ�َشايُخ ِلَيْنُظُروا يِف هَذا األأَْمِر(.  َناُم��َس ُم��َشى«. َفاْجَتَمَع الرُّ

قائاًل:  فتكلم  بطر�س  �شمعان  راأ�س احل�اريني  نه�س  كثرية،  مباحثات  وبعد 
ُه  اأَنَّ َبْيَنَنا  اٍم َقِدمَيٍة اْخَتاَر اهلُل  اأَيَّ ُه ُمْنُذ  اأَنَّ َتْعَلُم�َن  اأَْنُتْم  َجاُل األإِْخَ�ُة،  )»اأَيَُّها الرِّ
َلُهْم  �َشِهَد  اْلُقُل�َب،  اْلَعاِرُف  َواهلُل  َوُي�ؤِْمُن�َن.  يِل  األإِجْنِ َكِلَمَة  األأُمَمُ  َي�ْشَمُع  ِبَفِمي 
اإِْذ  ِب�َشْيٍء،  َوَبْيَنُهْم  َبْيَنَنا  ْز  يِّ مُيَ َومَِلْ  ا.  اأَْي�شً َلَنا  َكَما  اْلُقُد�َس  وَح  الرُّ َلُهُم  ُمْعِطًيا 
ِع ِنرٍي َعَلى ُعُنِق التَّاَلِميِذ  ُب�َن اهلَل ِبَ��شْ رِّ َر ِباألإِمَياِن ُقُل�َبُهْم. َفاألآَن مِلَاَذا جُتَ َطهَّ
ْن  ِمُن اأَ بِّ َي�ُش�َع امْلَ�ِشيِح ُن�ؤْ مَِلْ َي�ْشَتِطْع اآَباوؤَُنا َوأَل َنْحُن اأَْن َنْحِمَلُه؟ لِكْن ِبِنْعَمِة الرَّ

ا«(. ْي�شً َنْخُل�َس َكَما اأُولِئَك اأَ
ومطلبهما  م�قفهما  �شحة  على  باأل�شتدألل  األأثناء  يف  وبرنابا  ب�ل�س  وقام 
من خالل جناحهما الباهر الذي ما كان ليتحقق ل�أل )الت�شاهل( يف األلتزام 
ال�ثنيني قب�ل األلتزام بكل ما فيها )َف�َشَكَت  اإذ من ال�شعب على  بال�شريعة، 
َنَع اهلُل ِمَن  َثاِن ِبَجِميِع َما �شَ ْمُه�ُر ُكلُُّه. َوَكاُن�ا َي�ْشَمُع�َن َبْرَناَبا َوُب�ُل�َس ُيَحدِّ اجْلُ

األآَياِت َواْلَعَجاِئِب يِف األأُمَمِ ِبَ�ا�ِشَطِتِهْم(.
اأََرى  )اأََنا  قال:  فيما  فكان  و�شطًا،  حاًل  مًا  مقدِّ بدل�ه  الباّر  يعق�ب  اأدىل  ثم 
َتِنُع�ا َعْن  ، َبْل ُيْر�َشْل اإَِلْيِهْم اأَْن مَيْ اِجِعنَي اإِىَل اهلِل ِمَن األأُمَمِ َل َعَلى الرَّ اأَْن أَل ُيَثقَّ
ِم. ألأَنَّ ُم��َشى ُمْنُذ اأَْجَيال َقِدمَيٍة، َلُه  َنا، َوامْلَْخُن�ِق، َوالدَّ َناِم، َوالزِّ ا�َشاِت األأَ�شْ جَنَ

يِف ُكلِّ َمِديَنٍة َمْن َيْكِرُز ِبِه، اإِْذ ُيْقَراأُ يِف امْلََجاِمِع ُكلَّ �َشْبٍت«())).
ومت األتفاق على ذلك، واأر�شل اخلرب اإىل اأنطاكية، وا�شتب�شر النا�س، وذهب 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، �شفر اأعمال الر�شل، األإ�شحاح 15، 21-1.
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ب�ل�س وبرنابا ألإكمال عملهما فيها، ولكنهما �شرعان ما اختلفا وتنازعا وتفّرقا.
والي�م، ترتبط العديد من اجلماعات امل�شيحية يف الهند، و�ش�ريا، ولبنان، 
وفل�شطني وتركيا ببع�س الت�شريعات امل��ش�ية )مثل اخلتان وت�شريعات الزواج 
األأنطاكية  والكني�شة  األأرث�ذك�شية،  ال�شريانية  الكني�شة  وُتعَترب  والدفن(، 
األأرث�ذك�شّية، وكني�شة الروم امللكيني الكاث�ليك من الكنائ�س امل�شيحّية املعروفة 
ذات  امل�شائل  بع�س  يف  العام  امل�شيحي  األجتاه  عن  متبنياتها  يف  تختلف  التي 
الُبعد ال�شرعي، وتعترب اأن هذا مرتبط باأ�ش�لها العائدة اإىل امل�شيحية املبكرة.

•• العامل الثاني:
تبّني امل�شيحية من قبل األمرباط�ر ق�شطنطني الذي حكم روما من )306-
من  بدأًل  امل�شيحية  تبّني  اإىل  دعته  التي  األأ�شباب  تلخي�س  وميكن  337م(، 

ا�شطهادها، كالتايل:

خلق  مما  جدًا،  وا�شع  ب�شكل  األمرباط�رية  اأرجاء  يف  امل�شيحية  انت�شار   .1
ظرفًا �شعبيًا �شاغطًا، اإذ كان امل�شيحي�ن يف نهاية املطاف من رعايا الدولة. 
وقد تبّنى امل�شيحية بع�س القادة الع�شكريني كال�شهيد جرج�س)))، وبع�س اأبناء 
اإليه  النا�س  اأقرب  بل  والرقيم،  الكهف  كاأ�شحاب  فيها،  البارزة  ال�شخ�شيات 

وهي والدته هيالنة.

2. ف�شل �شيا�شة األ�شطهاد الط�يلة واملريرة التي مار�شتها ال�شلطة الرومانية 
ال�ثنية بحق امل�شيحيني على مدى ثالثة قرون مت�ا�شلة.

1. ح�ل هذه ال�شخ�شية انظر كتابي: ميثال�جيا اخل�شر.
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3. تفّكك األأغلبية ال�ثنية، ووق�ع اخل�ش�مة فيما بينها، وانق�شامها اإىل عدة 
تتلّفظ  ال�اقع  يف  فكانت  األهرتاء،  اأ�شد  الداخل  من  واهرتاوؤها  دينية،  �شيع 

اأنفا�شها األأخرية.

من هنا، و�شل ق�شطنطني اإىل قناعة مفادها �شرورة اعتماد النظرة العملية 
جتاههم  و�شيا�شته  م�قفه  تغيري  اإىل  دفعه  مما  امل�شيحية،  مع  التعامل  يف 
ومداهنتهم، بل التلّب�س بلبا�شهم ومن ثم ت�ظيف ذلك مل�شلحته واإمرباط�ريته. 

وهكذا، اأ�شدر ق�شطنطني مر�ش�م )ميالن�( �شنة 313م والذي يق�شي بالتايل:

1. اإ�شفاء ال�شرعية على العبادة وال�شعائر امل�شيحية.

2. اإلغاء كافة األأحكام �شد امل�شيحيني.

األمرباط�ر  ا�شطهاد  اأثناء  امل�شيحيني  من  امل�شادرة  املمتلكات  اإعادة   .3
دقلديان��س )دي�كلتيان��س( )244-311م(.

4. اإرجاع كافة املمتلكات امل�شادرة من الكنائ�س.

5. ثم قام يف �شنة 337م باإلغاء عق�بة ال�شلب يف األإمرباط�رية لك�نه الرمز 
املقد�س للم�شيح.

امل�شيحية  الدينية  املجامع  اإىل  األأم�ال  بتقدمي  حكمه  خالل  قام  كما   .6
املحتاجة اإليها.

7. �شّيد عددًا من الكنائ�س يف الق�شطنطينية وغريها.

8. حّرم عبادة األأوثان يف عا�شمته.
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9. اأمر بتدمري معابد ال�ثنيني وجُمامعهم الدينية.
10. رّبى اأبناءه تربية م�شيحية.

11. اأعان باملال اأعمال الرب امل�شيحية التي كانت تق�م بها اأّمه التي �شارت 
قّدي�شة يف وجهة نظر الكني�شة.

12. اأ�شدر قان�نًا مينع اليه�د من ا�شطهاد اأي يه�دي يعتنق امل�شيحية.
13. منع اليه�د من ختان عبيدهم امل�شيحيني.

اإحدى  اإظهار حاكم  على  كدين، عالوة  بامل�شيحية  الر�شمي  األعرتاف  هذا 
اأق�ى امرباط�ريتني يف تلك احلقبة))) ب�ش�رة منا�شر كبري للكني�شة)))، كل 
هذا كان نقطة حتّ�ل يف تاريخ امل�شيحية، ولذا ُيعربَّ عن هذا احلدث بعن�ان 

)انت�شار الكني�شة(.

لقد جاءت كل هذه الق�انني واألإجراءات املتعاقبة خالل عقدين تقريبًا من 
الزمان مبثابة �شفحة جديدة يف تاريخ امل�شيحية بكل املقايي�س، �شلبًا واإيجابًا.

كان  هل  )ُترى  احل�شارة(:  )ق�شة  م��ش�عته  يف  دي�رانت  ت�شاءل  وقد 
ق�شطنطني حني اعتنق امل�شيحية خمل�شًا يف عمله هذا؟ وهل اأقدم عليه عن 
عقيدة دينية، اأو هل كان ذلك العمل حركة بارعة اأملتها عليه حكمته ال�شيا�شية؟ 

اأكرب الظن اأن الراأي األأخري ه� ال�ش�اب())).

1. األمرباط�رية األأخرى املناف�شة كانت امرباط�رية الفر�س.
2. حتى ُلّقب ألحقًا من قبل الكني�شة األأرث�ذك�شية ال�شرقية بالقدي�س والر�ش�ل، وُجعل مثاًل 

وقدوة لكل )ملك م�شيحي(، 
3. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س 387.
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وي�ؤكد دي�رانت راأيه من خالل ر�شائل ق�شطنطني نف�شه والتي بعث بها اإىل 
تفا�شيل  يف  الفروق  جتاه  مباألته  عدم  فيها  ظهر  حيث  امل�شيحيني  األأ�شاقفة 
املعتقد امل�شيحي بني الكنائ�س والط�ائف املختلفة، والتي بدورها خلقت ان�شقاقًا 

يف ال�شف امل�شيحي وب�شكل عنيف وتكفريي.

والت�شّ�ر الذي ينبغي اأن نحمله ونحن نطالع هذه احلقبة من تاريخ امل�شيحية 
ه� اأن اأ�ش�ل العقيدة امل�شيحية -كما هي معروفة الي�م وفق الط�ائف املختلفة- 
كانت قبل )جُممع نيقية())) أل تزال يف الط�ر ال�شبابي، فلم تكن هذه العقائد 
قد )اأ�شبحت بعُد تلك النج�م الثابتة التي �شي�شّع بريُقها يف القرون الالحقة، 
الذي  اأولئك  من  كل  م�شيئة  وفق  املقد�شة  الن�ش��س  تف�شري  يتم  كان  فلقد 
-الكري�شت�ل�جيا-  ُوِلدت  وال�شياح  امل�شادات  وو�شط  ذلك،  اإىل  ين�شرف�ن 
جُممل النظريات املتعلقة ب�شخ�س امل�شيح وعالقاته باهلل وباألإن�شان. و�شجاألت 
ألحقًا  �شتثري  التي  الثال�ث،  م�شاألة  جانبًا  ي  تنحِّ تزال  أل  كانت  احلقبة  تلك 

جداألت عنيفة جدًا())).
كما اأن ق�شطنطني حافظ على لقب احلرب األأعظم )اأو الكاهن األأعظم( والذي 
يعتمد  لكي  بقليل  وفاته  قبيل  وانتظر  القدمية،  الرومانية  الديانة  راأ�س  ميثل 
)يغت�شل( وي�شبح م�شيحيًا ب�شكل ر�شمي، كما جرى على ذلك امل�شيحي�ن عند 
اإعالن م�شيحيتهم. وعامل ق�شطنطنُي األأ�شاقفَة على اأنهم اأع�انه ال�شيا�شيني؛ 

1. نيقية مدينة تاريخية تقع يف تركيا احلالية. و�شاأحتّدث يف ال�شفحات التالية عن �شبب 
التي  القرارات  وما  بدع�ة من ق�شطنطني،  امل�شيحية  الط�ائف  ألأ�شاقفة  األجتماع  عقد هذا 

اعتمدت فيه.
2. ويتلر: الهرطقة يف امل�شيحية، �س 47.
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فكان ي�شتدعيهم اإليه، ويراأ�س جُمال�شهم، ويتعهد بتنفيذ ما ُتقّره اأغلبيتهم من 
املقام  �شيا�شيًا يف  ثم حاكمًا  األأول  املقام  م�شيحيًا حقًا يف  كان  اأنه  ول�  اآراء، 

الثاين لكان األأمر خالف ذلك. لقد كانت امل�شيحية عنده و�شيلة أل غاية.
ولكن ال�اقع اأن نقطة التح�ل هذه كانت وباأًل على امل�شيحية احلقة التي جاء 
بها امل�شيح »عليه ال�شالم«، اإذ قام ق�شطنطني بتبّني فرع من نتاجات امل�شيحية 
الب�ل�شية واإدخال املزيد من املبتدعات، من خالل املزاوجة ما بني الت�ش�رات 
بكل  ذلك  يخالف  من  وا�شطهاد  وال�ثنية،  امل�شيحية  والت�شريعات  واملفاهيم 

عنف و�شدة.

َقْبل حني  ِمن  امل�شيحيني  الرومانية قد ا�شطهدت  األإمرباط�رية  واإذا كانت 
الكني�شة...  فاإنها ت�شطهدهم األآن وهي م�شيحية وبا�شم  رفة،  كانت وثنية �شِ
والط�ائف  الكنائ�س  كل  بني  من  تختارها  اأن  ارتاأت  التي  والطائفة  الكني�شة 
ومنعًا  وت�شريدًا  وتعذيبًا  قتاًل  اأتباعها  وتالحق  عداها  ما  لُتق�شي  األأخرى، 

واإتالفًا مل�شّنفاتها.

امل�شيحية  وتق�ية  امل�شيحية  األأ�شيل يف  اإ�شعاف األجتاه  اإىل  اأدى  األأمر  هذا 
ف�شيئًا...  �شيئًا  للم�شيحية  العام  امل�شهد  على  وطغيانها  كبري  ب�شكل  الب�ل�شية 

والنا�س على دين مل�كهم.

ففي العام 318م، حيث مِل مت�س اأكرث من خم�س �شن�ات على تبّني ق�شطنطني 
بب�شرية  القائل  األجتاه  وبق�ة  متبّنيًا  األإ�شكندرية  من  ق�س  ظهر  للم�شيحية، 
باأنه  و�شف  الذي  Arius )256-336م(  اآري��س  اإنه  األ�هيته...  ونفي  امل�شيح 
اآثار  فيه  تبدو  ذا منظر  املظهر،  نحيل اجل�شم، مكتئب  القامة،  كان: )ط�يل 
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خ�ش�نة العي�س. وكان معروفًا باأنه من الزهاد، كما ي�شتدل على ذلك من ملب�شه 
وكانت  عباءة  ي�شتخدمها  ملحفة  حتت  كمني  غري  من  ق�شري  جلباب  وه�   -
نذرن  الالتي  العذارى  وكانت  مقنعة.  وخطبه  ظريفة،  احلديث  يف  طريقته 
اأنف�شهن للدين، وهن كثريات يف األإ�شكندرية، يبجلنه اأعظم التبجيل، وكان له 

من بني رجال الدين عدد كبري من امل�ؤيدين())).

لقد كان اآري��س ي�شّرح باأن امل�شيح مِل يكن -واخلالق- �شيئًا واحدًا، بل كان 
ه� الكلمة. واحتّج بابا األإ�شكندرية يف وقته )األأ�شقف األإ�شكندر = األك�شندرو�س 
�شجاألت  ودخال يف  م�قفه،  على  اأ�شر  اآري��س  ولكن  الق�ل،  على هذا  األأول( 

عقدية عديدة.

1. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س 392.
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يف  املت�افقة  الت�حيدية  اآرائه  انت�شار  و�شرعة  اآري��س  ُحجج  قّ�ة  وبلحاظ 
ال�شليم،  واملنطق  ال�شليمة  والفطرة  األأ�شيلة  امل�شيحية  مع  العام  اإطارها 
اإىل عقد  األإ�شكندر  األأ�شقف  لذا فقد دعا  اأنف�شهم،  الدين  أل�شيما بني رجال 
بتجرمي  باحلكم  يق�شي  قرار  باإ�شدار  واأقنعهم  امل�شريني  لالأ�شاقفة  جُمل�س 
اآري��س واأتباعه؛ فانق�شم امل�قف بني احل�ش�ر، وامتد األن�شقاق يف امل�قف اإىل 
اآري��س  اإىل  اإذا علم ق�شطنطني بذلك، بعث بر�شالة  ال�أليات األآ�شي�ية، حتى 
واألإ�شكندر مطالبًا اإياهما بال��ش�ل اإىل ت�افق يف الراأي ب�ش�رة �شلمية واأن أل 
يحّ�أل امل�شاألة اإىل نزاع يقع بيد عاّمة النا�س، وجاء يف ر�شالته: )ومِل يكن ثمة 
حاجة اإىل اإثارة هذه امل�شائل اأمام اجلماهري ... ألأنها م�شائل أل يثريها اإأل من 
لي�س لديهم عمل())) وهذه الكلمة ت�ؤكد عدم تدّين ق�شطنطني بامل�شيحية حقًا 
واأنها كانت بالن�شبة اإليه جُمرد و�شيلة لتحقيق ماآرب �شيا�شية، واإأل فاإن ح�شم 
م�شاألة الت�حيد وفق روؤية اآري��س يف مقابل عقيدة التثليث واألنت�شار لها أل ُيعّد 
م�شاألة فرعية �شطحية و�شاذجة، بل متّثل اأ�شا�س األإميان امل�شيحي )ي�شغل�ن به 
اأنف�شهم، وأل يرجى منها اإأل اأن تزيد عق�ل النا�س حدة ... تلك اأعمال �شخيفة 

باألأطفال العدميي التجربة أل برجال الدين اأو العقالء من النا�س())).
اإنهاء األنق�شام، بل �شهدت ال�شاحة املزيد منه،  ِد حماولته يف  وحيث مِل جُتْ
ال�شرق  بالد  يف  اخلالف  نريان  وا�شتعلت  امل�شاألة،  هذه  يف  اجلدل  وانت�شر 
الي�ناين، اعتزم ق�شطنطني اأن يق�شي عليه بدع�ة اأول جُمل�س عام للكني�شة. 
املال  يلزم من  ما  واأعد  نيقية  األأ�شاقفة عام 325 يف  ولهذا عقد جُمل�شًا من 

1. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س 393.
2. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س394.
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كبري  ح�شد  ي�شحبهم  منهم،  فردًا   318 قرابة  األجتماع  وح�شر  لنفقاتهم، 
الق�ش�ر  اأحد  به�  يف  املجل�س  واجتمع  درجة.  منهم  األأقل  الدين  رجال  من 
م�جزة  بدع�ة  املناق�شات  ه�  وافتتح  ق�شطنطني،  ريا�شة  حتت  األإمرباط�رية 

وّجهها اإىل األأ�شاقفة يطلب اإليهم فيها اأن يعيدوا اإىل الكني�شة وحدتها. 

ال�شمام�شة)))  رئي�س  وخا�شمه   وحججه،  منطقه  بق�ة  اآري��س  م�قف  وبرز 
احل�ار  على  الفائقة  قدرته  بلحاظ  األإ�شكندر  األأ�شقف  به  ا�شتعان  الذي 
املطاف  نهاية  يف  األأمر  وو�شل   ،Athanasiua اأثنا�شي��س  وا�شمه  واملجادلة، 
اإىل قرار يق�شي فيه املجل�س ومب�افقة األمرباط�ر بالتايل: )نحن ن�ؤمن باإله 
واحد، وه� األأب القادر على كل �شيء، خالق األأ�شياء كلها ما ظهر منها وما 
بطن، وب�شيد واحد ه� ي�ش�ع امل�شيح ابن اهلل، امل�ل�د ... غري املخل�ق من نف�س 
نزل وجت�شد،  اأجل جناتنا  ومن  الب�شر  نحن  اأجلنا  من  وباأنه   ... األأب  ج�هر 
ال�شماء،  اإىل  الثالث، و�شعد  الي�م  ثانية يف  وتعّذب، وقام مرة  اإن�شانًا،  و�شار 

و�شيع�د ليحا�شب األأحياء واألأم�ات ...())). 

ومِل يرف�س ت�قيع هذه ال�شيغة اإأل خم�شة من األأ�شاقفة، تقّل�ش�ا اآخر األأمر 
اإىل اثنني. وحكم املجل�س على هذين األأ�شقفني وعلى اآري��س الذي مِل يتزحزح 
باللعنة واحلرمان، ونفاهم األمرباط�ر  اأو يت�ب عما �شدر منه،  عن عقيدته 
جميعها  اآري��س  كتب  باإحراق  ياأمر  امرباط�ري  مر�ش�م  و�شدر  البالد.  من 

ويجعل اإخفاء اأي كتاب منها جرمية يعاقب عليها باألإعدام.

1. ال�شما�س كلمة �شريانية تعني خادم، وُتطلق يف الُعرف الكن�شي على معاون الكاهن.
2. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س 395.
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وهكذا جاءت الغلبة يف هذه املجمع ل�شالح األجتاه املنايف للت�حيد مبفه�مه 
ال�شليم واحلقيقي، ومت تر�شيخ عقيدة بنّ�ة امل�شيح واأل�هّيته بنحٍ� من التف�شري 

غري املنطقي اإىل ي�منا هذا.

واحتفل ق�شطنطني بهذا )األإجناز( وطلب من األأ�شاقفة الذين ح�شروا وليمته 
امللكية احلفاظ على وحدة ال�شف، ولكن ما جرى كان على خالف ذلك، فقد 
كان هذا األجتماع مبثابة ال�شّنة ال�شيئة التي دفعت ببع�س األأ�شاقفة اإىل الطمع 
يف ت�ظيفها جُمددًا ل�شالح قناعاتهم وفر�شها بالق�ة، ف�شّبت النزاعات فيما 
بينهم، واندفع�ا لعقد املزيد من املجامع التي كانت ت�ؤّدي يف كل مّرة اإىل اإقرار 
بع�س العقائد واملفاهيم وفْر�شها على الكني�شة، ورْف�س ما يخالفها وا�شطهاد 

اأ�شحابها ب�شدة. 

ومن جهة اأخرى جند اأّن ق�شطنطني قد عِمل على تقدمي �ش�رة هجينة من 
ال�ثنية،  واألأ�شاطري  واألأعياد  واملظاهر  األحتفاليات  بع�س  تت�شّمن  امل�شيحّية 
ومن �ش�اهد ذلك اأنه قام ببناء ق��س ن�شر يف �شنة 315 -اأي بعد �شنتني من 
انت�شاره يف معركة ج�شر )ميلفي�(، حيث  مر�ش�م ميالن�- يخّلد من خالله 
تقدمي  ليتم  وهرقل،  وديانا  واأب�ل�  فكت�ريا  لالآلهة  �ش�ر  الق��س  ف�ق  ظهرت 

القرابني لها، يف حني خلي الق��س من اأي رمز م�شيحي. 

ويف �شنة 321، اأمر ق�شطنطني بتقدي�س ي�م األأحد واأن يك�ن ي�م راحة لكل 
املخ�ش�س  الي�م  ه�  ال�شبت  ي�م  فيه  كان  حني  يف  األمرباط�رية،  م�اطني 
للعبادة والراحة من العمل بح�شب ال�شريعة امل��ش�ية التي ا�شتمّر عليها امل�شيح، 
ولكن حيث كان األأحد ي�مًا خم�ش�شًا لل�شم�س كاإله Sunday فقد مت اإقحامه 
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كي�م عبادة يف الكني�شة وراحة من العمل بدياًل عن ال�شبت، وا�شتمّر األأمر اإىل 
هذا الع�شر.

األإجنيلية  الاله�ت  لكلية  األأ�شبق  العميد  عزيز،  فهيم  الق�س  د.  ويذكر 
األآباء  كتابات  درا�شة  من  )ي�ؤخذ  اجلديد(:  العهد  اإىل  )املدخل  كتابه  يف 
أل  مرثا/ميرتا)))  جماعة  اإىل  ين�شم  كان  من  اأّن   -107 ر�شالة  -جريوم، 
متتالية،  درجات  �شبع  يف  ميّر  اأن  عليه  بل  واحدة،  دفعة  يدخل  اأن  ي�شتطيع 
هي �شبع اأبراج الك�اكب، متر فيها الروح حتى ت�شل اإىل نهاية الروؤيا واملجد 
- اجلندي  العري�س   - الغراب  ترتيبها هي:  الدرجات ح�شب  وهذه  األأعظم. 
ي�شل  عندما  امل�ؤمن،  وعلى  األآب.   - ال�شم�س  خمدع   - الفار�س   - األأ�شد   -
برج  اإىل  ي�شل  عندما  فمثاًل  بها،  خا�شًا  لبا�شًا  يلب�س  اأن  معينة،  درجة  اإىل 
ومي�شك  ع�شكري  كهف  اإىل  يدخل  ثم  اجلندية  لبا�س  يلب�س  فاإنه  اجلندي 
ه�  مرثا  اأن  ليظهر  كتفه  على  وي�شعه  يرفعه  ثم  راأ�شه،  على  ي�شعه  ب�شيف 
ُي�شام على جبهته  ثم  األأمر،  لزم  اإذا  و�شهيده  واأنه ه� جندّيه  تاجه وجُمده، 
بعالمة بق�شيب حممي بالنار، وبعد ذلك ُي�شّمى باخلادم. وعندما ي�شل اإىل 
عهد  يف  يدخل  النهاية  اإىل  ي�شل  وعندما  �شريكًا،  ُي�شّمى  فاإنه  ال�شم�س  برج 
ال�شرية التام. واإىل جانب هذه الرحلة الدينية عليه اأن يق�م بطق��س اأخرى. 
وبعد  ال�شر،  من  والتطهري  اخلطية  ثقل  ألإزالة  بالتغطي�س  املعم�دية  فهناك 
ثانية. وهناك مائدة مرثا وهي مائدة مقد�شة  األإن�شان وألدة  ي�َلد  املعم�دية 
وقيامته. وعندما  األإله.... م�ته  لي�شرتك يف خربة  األإله مرثا  ياأكل منها مع 

1. مرثا ا�شم ألإله ال�شم�س املجل�ب من عند الفر�س.
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ي�شل اإىل برج األأ�شد فاإنه يتناول اخلبز واخلمر املقد�س))). وعيد مرثا ه� ي�م 
25 دي�شمرب وه� عيد قيامة ال�شم�س، فاإن النا�س قدميًا كانت تظن اأن ال�شم�س 
ت�شري يف طريها اإىل امل�ت حتى ت�شل اإىل اأق�شى ال�شعف ي�م 21 دي�شمرب ثم 
تبداأ بعد ذلك يف احلياة. هذه هي ديانة مرثا وفيها جند الت�شابه الكبري بينها 
وبني امل�شيحية يف الطق��س: املعم�دية وال�ألدة الثانية واألأكل مع األإله واختبار 

امل�ت والقيامة مع األإله())).

)�شر  بعن�ان  ُيعرف  ما  خالل  من  الكني�شة  اإىل  املمار�شة  وهذه  املفه�م  هذا  �شيدخل   .1
اأو األأوخار�شتيا( ويتم فيه تناول قطعة �شغرية ورقيقة من اخلبز مع تذّوق اأو غم�س  األأفخار�شتيا 

قطعة اخلبز يف القليل من اخلمر. و�شاأحتدث عن هذا الطق�س الكن�شي �شمن بحث اآيات امل�شيح.
2.https://epcear.com/2021/03/فترة-ما-بين-العهدين

قوس انلرص
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هذا  عند  يت�قف  مِل  م�شيحي-  -كق�س  ال�شابقة  ال�شطر  كاتب  فاإن  بالطبع، 
احلد يف الكالم عن هذا الت�شابه )املحرج(، بل بّرر ذلك باأن الفرق عظيم بني 
امل�شيحية واملرثائية، ألأن امل�شيحية ديانة ُبنيت على حقيقة تاريخية ملم��شة.. 
ومركزها ه� �شخ�س عا�س يف التاريخ مات وقام... عرف�ه وراأوه ومل�ش�ه و�شهدوا 
له بحياتهم. اأما ديانة مرثا وغريها فهي ديانة طق�شية ُبنيت على اأ�شط�رة أل 

اأ�شا�س تاريخي لها... هي من خيال األإن�شان الذي يريد اخلال�س))).
اأنها  ولكن يبقى األإ�شكال، اأن امل�شيحية -ب�ش�رتها احلا�شرة التي أل نعتقد 
األإثنني  الت�شابه بني  بعد املرثائية، فكيف وقع  لها- جاءت  ال�ش�رة احلقيقية 
ر ذلك باأن طرفًا ما قام بالت�فيق بني الديانتني، املرثائية ال�ثنية،  اإن مِل نف�شِّ
تتبّناه، وتداخلت معها  الت�حيدية، فاأدخل يف امل�شيحية ما مِل تكن  وامل�شيحية 

معتقدات وطق��س وعادات غري اأ�شيلة؟ 

•• العامل الثالث:
بعق�د،  بعده  وما  امل�شيح  ظه�ر  ع�شر  يف  القائمة  الفل�شفات  اعتبار  ميكن 
�ش�رة  تك�ين  يف  امل�ؤّثرة  الع�امل  من  )الهّلينية(،  الي�نانية  الفل�شفة  وأل�شيما 
امل�شيحية وت�شّكل معتقداتها بال�ش�رة التي نراها الي�م يف الكنائ�س املختلفة، 
املجتمعات  ب�شكل كبري يف  وم�ؤّثرة  بق�ة  متغلغلة  الي�نانية  الفل�شفة  كانت  فقد 
التي عاي�شت بدء ظه�ر امل�شيحية وانطلقت من اأج�ائها، ومع حماوألت تقدمي 
امل�شيحية -ب�ش�رتها املخّففة- لل�ثنيني، وجدت بع�س مفردات هذه الفل�شفة 
يف  احل�شم  لعدم  طبيعية  كنتيجة  امل�شيحية  والثقافة  العقيدة  اإىل  طريقها 

1.https://epcear.com/2021/03/فترة-ما-بين-العهدين
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اليه�د من قبُل -وبكل  لقد �شعى  األأمرين.  امل�شاألة وو�شع خط فا�شل ما بني 
اجتاحت  التي  الي�نانية  الهّلينية  والثقافة  بالفل�شفة  التاأّثر  ملقاومة  طاقتهم- 
منهم  اأق�ى  كان  التيار  ولكن  املقدوين،  األإ�شكندر  عهد  من   ابتداء  املنطقة 
بكثري، واأ�شفر ال�شراع العنيف بني الطرفني لدخ�ل عدة عنا�شر غريبة اإىل 

اأعماق الفكر اليه�دي، فهل �شلمت امل�شيحية منها؟
اأْن لي�س  اإنكارًا تامًا، بينما اأفرطت جماعة فاّدعت  يف البني من ينكر ذلك 
يف امل�شيحية �شئ �ش�ى التفكري الهّليني، ولكن ب�شبغة خا�شة، فامل�شيحية التي 
نعرفها الي�م - بح�شب اأ�شحاب الراأي الثاين - هي بنُت ب�ل�س الر�ش�ل، وهي 
امل�شيحية،  الكني�شة  اإىل  ال�ثني  املعبد  من  العقائد  اإليها  انتقلت  اأممية  ديانة 
امل�شيحية  عليه  ُبنيت  الذي  األأ�شا�س  ه�  الهّليني  الفكر  كان  فقد  ذلك  وعلى 

احلا�شرة يف �ش�رتها العامة.  

وهناك اجتاه و�شطي يرى اأنه أل ميكن الف�شل بني امل�شيحية واليه�دية، كما 
أل ميكن التغا�شي عن التاأثري الكبري للتيار ال�شخم العظيم الذي غّطى العامِل 

كله يف تلك الفرتة وهي الثقافة الهّلينية. 

يق�ل د. الق�س فهيم عزيز: )أل ي�شتطيع اأي دار�س اأن ينكر اأن هناك عالقة ما 
بني العهد اجلديد وبني تيار الثقافة الهّلينية الذي �شاد ذلك الع�شر. وأل ُيعقل 
اأن الكني�شة امل�شيحية التي نبَتت يف و�شط ذلك التيار اجلارف ظّلت مبناأى عنه 
غري متاأثرة به. وَمن يفتح العهد اجلديد ويقراأه ألأول مرة وه� يعرف بيئة ذلك 
الع�شر، أل يخفى عليه ذلك األأثر الذي تركته تلك البيئة عليه. اإن األختالف 
وامل�شيحية  اجلديد  العهد  بني  األرتباط  على  ين�شّب  أل  الكتاب  دار�شي  بني 
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ولكّن  مّتفق يف ذلك،  تقريبًا  فغالبيتهم  اآخر،  والهّلينية من جانب  من جانب 
األختالف يكمن يف حتديد ن�ع ذلك التاأثري ومداه())).

أل  فاإنه  وتط�رها(  ن�شاأتها  )امل�شيحية  كتابه  يف  جنيبري(  )�شارل  وبح�شب 
جدال يف اأن الفل�شفة الي�نانية قد فر�شت نف�شها ووجدت طريقًا اإىل امل�شيحية، 
حيث اأننا جند امل�ؤثرات الدينية الهّلينية تتفاعل فيها -على اأ�شا�س من املبادئ 
نزلت  التي  الي�نانية  الفل�شفية  املفاهيم  مع  ال��ش�ح-  كل  ال�ا�شحة  اليه�دية 
فال�شفة  املجتمع  ذلك  يف  كان  فقد  مبا�شرة،  غري  بطرق  العامة  م�شت�ى  اإىل 
حمرتف�ن اأبدوا ا�شتعدادًا كبريًا للبحث يف م�شائل األإميان، وألأن ُي�شبح�ا من 
ن�شر  اإىل  مذهبه-  بح�شب  -كلٌّ  مي�ش�ن  فكان�ا  الاله�ت،  عل�م  يف  الباحثني 

التعاليم، فيلتقي بهم امل�شيحي�ن ويناق�ش�نهم))).
لقد كان ب�ل�س )الر�ش�ل( نف�شه يه�ديًا ذا ثقافة هّلينية، واأدخل من متبنياته 
فة جلعل امل�شيحية مقب�لة  هذه ما �شاء يف امل�شيحية بن�شختها )الب�َل�شّية( املخفَّ
بالثقافة  املتاأثرين  الرومانية  األإمرباط�رية  م�اطني  اأّن  اإأل  نطاق،  اأو�شع  على 
الهلينية -بح�شب برتراند را�شل يف كتابه حكمة الغرب- أل يكفيهم اأن ُيقال عن 
امل�شيح اإنه )ابن( اإله اليه�د لكي َيدخل�ا يف الدين اجلديد، بل كان ألبد من وج�د 
ما ه� اأكرث من ذلك، وكان احلّل لدى بع�س الغن��شيني))) الذين كانت لهم حظ�ة 
يف ذلك الع�شر، يف م�شر وخارجها، فكان من اأق�الهم -التلفيقّية- اأن العامِل 
املاّدي املح�ش��س خَلقه »َيْه�ه«، ثم جاء ابن األإله األأعلى ليعي�س بني الب�شر على 

1.https://epcear.com/2021/03/فترة-ما-بين-العهدين
2. جنيبري: امل�شيحية ن�شاأتها وتط�رها، �س 152.

3. اأي العرفانيني اأتباع التف�شريات الباطنية، و�شنتحدث عنهم ألحقًا يف بحث �شلب امل�شيح. 
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د التعاليم الزائفة للعهد القدمي))).  هيئة اإن�شان فاٍن؛ حتى ُيفنِّ
وهكذا، مِل يتجّنب األأوائل من اأ�شحاب ال�ش�رة اجلديدة للم�شيحّية تاأثريات 
اأحكامها  اإخ�شاع  بها  ات�شالهم  بدء  منذ  حاول�ا  بل  ينكروها،  ومِل  الفل�شفة 
امل�شيحي  األإميان  اأن  يعني  وهذا  الدينية.  فرو�شهم  مقت�شيات  اإىل  العقلية 
-بث�به اجلديد- مِل يناوئ الفل�شفة الهّلينية، واإمنا وجد فيها الدعم )العقلي( 

وال�شند )املنطقي( جلملة عقائده وتنظيماته. 

لقد ا�شته�تهم األأفكار الفل�شفية والنظم العقلية كثريًا، وكان يعجبهم منها: 
الق�ل بعامِل املح�ش��س، وباإله ه� اخلري بالذات، و�شم�س العامِل املعق�ل و�شانع 
العامِل املح�ش��س مبا فيه خري وجمال وبنف�س اإن�شانية روحية هابطة من العامِل 
والتطهري  بالزهد  واألإ�شادة  اجل�شم،  وبتحقري  اإليه،  الع�دة  تائقة  املعق�ل 
واخلل�د واألحتاد باهلل، وغريها من املفاهيم واألأفكار التي راأوا اأنها جتيب عن 
كثري من الق�شايا واملعاين املبهمة التي مِل يجدوا لها معنًى خارج اأُطر التفل�شف 

واملنطق وفق هذه املدر�شة.

وت�ؤّكد الباحثة اجلزائرية )�شعدية بن دنيا( يف كتابها )امل�شيحية واإ�شكاليات 
بالفكر  امل�شيحية  التقاء  اأن  على  واألإميان(  العقل  جدل  الفل�شفي:  الاله�ت 
اإىل  تعّداها  بل  واألإ�شادة،  األإعجاب  حدود  عند  يقف  مِل  الي�ناين  الفل�شفي 
�شاأنها  من  التي  املفاهيم  كل  امل�شيحي�ن  تناول  اإذ  األأفكار،  هذه  مع  التعاطي 
زيادة امل�شيحية األأوىل )عمقًا وجماأًل(، كما مِل يّدخروا اأدنى جهد يف تط�يعها 

وحت�يلها اإىل خدمة الاله�ت.
1.https://www.hindawi.org/books/79152038/4/
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 وهكذا ا�شتعارت املنظ�مة امل�شيحية من الفل�شفة الغن��شية األأفل�طينية))) 
اأنها  حيث  األأ�شلية،  ن�ش��شها  بها  طّعمت  التي  واألأفكار  املفاهيم  من  الكثري 
ال�شائدة  الي�نانية  من  ا�شتقتها  فل�شفية  األفاظًا  األإميانية  العقائد  يف  اأَدخلت 
 - الطبيعة   - ال�شخ�س   - )األأقن�م  م�شطلحات  قبيل  من  وذلك  اآنذاك، 
ال�شائك  الاله�تي  ال�شجال  يف  األأثر  بالغ  األألفاظ  لهذه  كان  وقد  اجل�هر(، 
األثنني  ت�شتمل  اأم  اإن�شانية؟  اأم  اإلهية  هي  هل  امل�شيح،  طبيعة  ح�ل  دار  الذي 
اأن  اأ�شاًل، كيف ميكن  الفل�شفة  امل�شتعارة من  املفاهيم  حت هذه  اإذ و�شّ معًا؟ 
، ه�  ي�ش�ع امل�شيح، وذلك وفق  يّتحد العن�شران األإن�شاين واألإلهي يف �شخ�سٍ

العقيدة التي تاأ�ش�شت بعد امل�شيح نف�شه.

امل�شيحية  العقيدة  عن  بغر�شالدفاع  اأكرث  الفل�شفة  اإىل  احلاجة  برزت  وقد 
ف��شى  ظل  -ويف  اأتباعها  اأن  ذلك  ومنكريها،  خ�ش�مها  ب�جه  )املحَدثة( 
املذاهب وامللل التي �شهدتها امل�شيحية منذ انبعاثها األأول- تعّر�ش�ا للت�شييق 
ال�شديد من ِقبل العديد من اأتباع ومنا�شري العقائد والديانات املناف�شة، وحلق 
بهم الكثري من العذاب واأل�شطهاد، ومن ثم وّجه�ا جّل اهتمامهم للدفاع عن 
اإىل  اأدى  ما  وهذا  األآخرين،  عند  املقب�لة  غري  ال�ش�رة  وت�شحيح  عقيدتهم 
من  الثاين  الن�شف  يف  انت�شروا  الذين  املدافعني  الكّتاب  من  جماعة  ظه�ر 

1. األأفل�طينية، اأو )األأفالط�نية املحَدثة( هي الت�شمية التي اأطلقت منذ القرن التا�شع ع�شر 
اأفالط�ن  الثالث مبنية على تعاليم  الفل�شفية والتي تك�نت يف القرن  على مدر�شة لل�ش�فية 
تلك  يف  األأوائل  امل�شاهمني  من  �شكا�س  اأم�ني��س  واأ�شتاذه  اأفل�طني  ويعد  األأوائل.  وتابعيه 
الفل�شفة. ترتكز األأفالط�نية املحدثة على اجل�انب الروحية والك�نية يف الفكر األأفالط�ين 

مع مزجها بالديانتني امل�شرية واليه�دية.
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�ش�ا كتاباتهم للدفاع عن هذه ال�ش�رة من امل�شيحية.  القرن امليالدي، وخ�شّ

املنطق  اأدوات  امل�شيحيني  اأعارت  اإذ  الفل�شفة،  اإىل  احلاجة  جاءت  وهكذا 
واملحاججة، و�شّلحتهم باألأدلة والرباهني، وهذا يعني اأنهم جنح�ا يف حت�يل 

الفل�شفة اإىل علم للدفاع عن الدين.

ه�ؤألء  وّجه  األأوىل،  بالدرجة  ووثنّية  يه�دية  بيئة  امل�شيحيني  بيئة  كانت  وملا 
املدافع�ن دفاعاتهم اإىل اليه�د وال�ثنيني، وكان عليهم اأن يبّين�ا اأن امل�شيحية 
املناق�شات  من  العديد  فاأقام�ا  عقالنية،  األأكرث  الفل�شفة  هي  روؤيتهم-  -وفق 
التي اتخذت من ح�ارات )اأفالط�ن( و)�شي�شرون())) مثاأًل لها، وكان ُيحتذي 
اأُعجب  ما  فكثريًا  واألأخالقي،  الفل�شفي  ومنطقها  مبناها  يف  �ش�اها  دون  بها 
باأكرب  �ها  وخ�شّ باألأفالط�نية،  الب�َل�شية(  املدر�شة  اأتباع  )من  امل�شيحي�ن 
منطلقات  مع  العقلية  ونظرياتها  اأفكارها  من  الكثري  مل�اءمة  والثناء  التقدير 

عقيدتهم األإميانية.

وهكذا جند اأن التفكري الفل�شفي العقالين أل يتناق�س مع مقت�شيات الدين 
امل�شيحي ب�ش�رته املعه�دة، واإمنا ي�شري معه يف اجتاه واحد، ويعمل ل�شاحله 

جنبًا اإىل جنب))).

وكاتب  وحمامي  وقن�شل  فيل�ش�ف  .م(.   43  - ق.م   106  ( �شي�شرون  ت�لي��س  مارك��س   .1
وخطيب روماين. 

2. للمزيد، انظر: امل�شيحية واإ�شكاليات الاله�ت الفل�شفي: جدل العقل واألإميان، �شعدية بن 
دنيا، �س117-114.  
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وهيئته  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح  ال�شيد  �شفات  األإجنيل  ن�ش��س  تذكر  مِل 
اجل�شدية، ومِل يعنت القراآن الكرمي عم�مًا ب�شئ من هذا يف اآياته ال�شريفة، واإن 
ث عن حمل والدته به وم�لده وما تبع ذلك من اأحداث جرت بينها وبني  حتدَّ
كهنة و�شي�خ بني اإ�شرائيل، وذلك ملا لهذه امل�شاألة من عالقة باأغرا�س القراآن 

بخالف هيئته ومالمح وجهه ال�شريف. 

واإىل غم��س هذا األأمر ي�شري ول دي�رانت حيث يق�ل: )لي�شت لدينا �ش�رة 
واحدة له، ومِل يرتك لنا اأتباُعه و�شفًا دقيقًا له(. ثم ا�شتدرك فقال: )الذي 
اأنه كان و�شيمًا بع�س ال��شامة، كما كان ذا روح جّذابة، ا�شتطاع  أل �شك فيه 
بف�شلهما اأن يجمع ح�له كثريات من الن�شاء وكثريين من الرجال. ويف و�شعنا 
اأن ن�شتدل من بع�س العبارات املتفرقة على اأنه كان يلب�س، كما كان يلب�س اأهل 
زمانه، عباءة ف�ق جلباب، وخفني يف قدمه، ولعله كان ي�شع على راأ�شه غطاء 

ينزل على كتفيه ليقيه حر ال�شم�س())). اأي ما ي�شبه ال�شماغ اأو الغرتة.

1. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج 11، �س 218.

صفاتـه
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 يف �شحيح م�شلم عن اأبي هريرة عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: 
لَّى اهلُل عليه و�شلََّم«، فاإذا  )ِحنَي اأُ�ْشِرَي بي .... وَلِقيُت ِعي�َشى، َفَنَعَتُه النبيُّ »�شَ

اًما())). ا َخَرَج ِمن ِدميا�ٍس، َيْعِني َحمَّ َرْبَعٌة اأْحَمُر، َكاأمنَّ
قال عل�ي بن عبدالقادر ال�شقاف معلقًا على الرواية ال�شابقة: )»رجل ُربعة«، 
يعني: أل ط�يل وأل ق�شري، وو�شفه باأن ل�نه مييل اإىل احلمرة، وقيل: األأحمر 
عند العرب األأبي�س، »كاأمنا خرج من دميا�س« وه� البيت اأو النفق يف األأر�س. 
وقيل: احلمام، واملراد و�شفه ب�شفاء الل�ن ون�شارة اجل�شم وكرثة ماء ال�جه، 

ويف ال�شحيحني: »يقطر راأ�شه ماء«())).
اأنه  واآله«  النبي »�شلى اهلل عليه  البخاري عن ابن عبا�س عن   يف �شحيح 
ا عي�شى  قال  يف خرب األإ�شراء: )راأيُت عي�شى بِن مرمَي وم��شى واإبراهيَم، فاأمَّ

فاأحمُر َجْعٌد( َجْعٌد، اأي يف �َشعره انثناٌء )َعري�ُس ال�شدِر())).
 يف �شحيح البخاري عن عبداهلل بن عمر عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: 
)... واأراين الليلة عند الكعبة يف املنام، فاإذا رجل اآدم، كاأح�شن ما ُيرى من 
َراأْ�ُشُه ماء، وا�شعًا  َيْقُطُر  َعر،  ال�شَّ َرِجُل  َمْنِكَبْيه،  مِلَُّتُه بني  ِرُب  َت�شْ اأُْدِم الرجال، 
هذا  فقال�ا:  هذا؟  من  فقلت:  بالبيت،  يط�ف  وه�  َرُجَلنْيِ  َمْنِكَبْي  على  يديه 

امل�شيح ابن مرمي...())).
قال عل�ي بن عبدالقادر ال�شقاف: )راأى رجال اآدم، اأي: اأ�شمر، كاأح�شن ما 

1. �شحيح م�شلم، ح 168.
2. https://www.dorar.net/hadith/sharh/14996

3. �شحيح البخاري: 3438.

4. �شحيح البخاري: 3439.
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هي  ة:  اللِّمَّ منكبيه«.  بني  ملته  »ت�شرب  بال�شمرة،  املت�شفني  الرجال  من  يرى 
ال�شعر اإذا جاوز �شحم األأذنني، واملنكب ه� اأعلى الظهر ما بني الكتف والعنق، 

»َرِجل ال�شعر«، اأي: قد �شّرحه، وقد كان راأ�شه يقطر ماء(. 
وحيث اأن هذا ال��شف يتعار�س متامًا مع ال��شف ال�شابق ال�ارد يف رواية اأبي 
اأكرث  هريرة، قال ال�شقاف: )وقد ورد عن النبي »�شلى اهلل عليه و�شلم« عن 
من واحد من ال�شحابة يف ال�شحيحني وغريهما اأنه قال يف و�شف عي�شى: اإنه 

اأحمر، وهذا يدل على اأن ابن عمر »ر�شي اهلل عنه« اأخطاأ يف ِحفِظه(.

قال:  حيث  مقب�ل  غري  بتاأويٍل  الروايتني  بني  يجمع  اأن  وحاول  تدارك  ثم 
)ويج�ز اأن ُيتاأّول األأحمر على األآدم، وأل يك�ن املراد حقيقة األأدمة واحلمرة، 

بل ما قاربها())).

بني  للجمع  اآخر  ت�جيه  اإىل  ذهبت  فاإنها  امل��ش�عي  التف�شري  م��ش�عة  اأما 
الروايتني، فقالت: )األأحمر عند العرب: ال�شديد البيا�س مع احلمرة، واألآدم: 
األأ�شمر، وميكن اجلمع بني ال��شفني باأنه احمّر ل�نه ب�شبب، كالتعب، وه� يف 
األأ�شل اأ�شمر(. وللت�فيق بني ك�نه جعدًا و�شبط الراأ�س، قالت: )وق�له »جعد«، 
»�شبط الراأ�س«: ف�شفة اجلع�دة هنا يف اجل�شم أل يف ال�شعر، ألأنه و�شف ال�شعر 
بال�شبط، وال�شبط من ال�شعر املنب�شط امل�شرت�شل، وه� �شد اجلعد، واأما اجلعد 

يف اجل�شم فه� املجتمع ال�شديد())).

اإأل اأن هذه التاأويالت - براأيي - لي�شت يف حمّلها.

1. https://dorar.net/hadith/sharh/6803
2. م��ش�عة التف�شري امل��ش�عي، ج25، �س 12.
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 يف �شحيح م�شلم عن اأبي هريرة عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )... وقْد 
قاِئٌم  الُم«  ال�شَّ َمْرمَيَ »عليه  ابُن  ِعي�َشى  واإذا  األأْنِبياِء...  ِمَن  َراأَْيُتِني يف َجماَعٍة 
...())). وهذه الرواية أل  َقِفيُّ ا�ِس به �َشَبًها ُعْرَوُة بُن َم�ْشُع�ٍد الثَّ لِّي، اأْقَرُب النَّ ُي�شَ
تفيدنا ب�شيء ألأننا -الي�م- أل نعرف كيف كان يبدو عروة الثقفي، كلُّ هذا على 

فر�س �شّحة الرواية والت�شبيه ال�ارد فيها.

األأم�ي)))  العا�س  بن  ه�شام  عن  خرب  للذهبي  النبالء  اأعالم  �شري  يف   
اإىل األإ�شالم( وذلك  اإىل هرقل ندع�ه  اأنا ورجل من قري�س  قال فيه: )ُبعثت 
الغ�شا�شنة  ملك  الغ�شاين(  األأيهم  بن  جبّلة  على  )فنزلنا  بكر  اأبي  عهد  على 
)فدخلنا عليه، واإذا ه� على �شرير له، فاأر�شل اإلينا بر�ش�ل نكلمه، فقلنا: واهلل 
تكلم�ا. فكلمته ودع�ته  لنا وقال:  فاأذن  امللك،  اإىل  ُبعثنا  اإمنا  أل نكلم ر�ش�أًل، 
اأن  لب�شتها وحلفت  قال:  ما هذه؟  قلنا:  �ش�اد،  ثياب  عليه  واإذا  األإ�شالم،  اإىل 
لناأخذنه  اهلل  ف�  هذا،  وجُمل�شك  قلنا:  ال�شام.  من  اأُخرجكم  حتى  اأنزعها  أل 
)اأخرَبنا  الروم  اأي قي�شر  �شاء اهلل(  اإن  األأعظم  امللِك  ُملَك  ولناأخذن  منك، 
بذلك نبيُّنا. قال: ل�شتم بهم، بل هم ق�م ي�ش�م�ن بالنهار، فكيف �ش�مكم؟ 
اأي  امللك(  اإىل  فاأخربناه، فمالأ وجهه �ش�ادًا وقال: ق�م�ا، وبعث معنا ر�ش�أًل 
اإّن  معنا:  الذي  قال  املدينة،  قريبًا من  كنا  اإذا  الروم )فخرجنا حتى  قي�شر 

1. �شحيح م�شلم، ح 172.
2. ه�شام بن العا�س بن وائل ال�شهمي �شحابي، اأب�ه العا�س بن وائل ال�شهمي واأخ� عمرو بن 
العا�س وخاله اأب� جهل. اأ�شلم مبكة قدميًا، وهاجر اإىل احلب�شة يف الهجرة الثانية. عاد اإىل 
مكة حني علم بهجرة النبي اإىل املدينة للحاق به، لكن �شجنه اأب�ه، وق�مه. رحل اإىل املدينة 

بعد غزوة اخلندق. ا�شت�شهد يف معركة الريم�ك )15هـ/636م(، وقيل يف غريها. 
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دوابَّكم هذه( األإبل )أل تدخل مدينة املِلك، فاإن �شئتم حملناكم على براذين 
وبغال؟ قلنا: واهلل أل ندخل اإأل عليها. فاأر�شل�ا اإىل امللك اأنهم ياأب�ن، فدخلنا 
على رواحلنا متقّلدين �شي�َفنا، حتى انتهينا اإىل غرفة له، فاأنخنا يف اأ�شلها، وه� 
ت الغرفُة حتى  ينظر اإلينا، فقلنا: أل اإله اإأل اهلل واهلل اأكرب. واهلل يعلم لقد تنّق�شَ
�شارت كاأنها َعْذق( نخلة اأو غ�شن �شجرة )ت�شفُقه الرياح، فاأر�شل اإلينا: لي�س 
لكم اأن جتهروا علينا بدينكم، واأر�شل اإلينا اأن ادخل�ا، فدخلنا عليه، وه� على 
فرا�س له، وعنده بطارقته من الروم( البطارقة جمع بطرق/ بطريق/ بطرك، 
وكانت تعني يف لغة الروم وال�شام: القائد، و�شارت متّثل رتبة خا�شة برجال 
الدين امل�شيحي )وكل �شيء يف جُمل�شه اأحمر، وما ح�له ُحمرة، وعليه ثياب من 
احُلمرة، فدن�ا منه، ف�شحك وقال: ما كان عليكم ل� حّييتم�ين بتحيتكم فيما 
بينكم. فاإذا عنده رجل ف�شيح بالعربية، كثري الكالم، فقلنا: اإّن حتّيَتنا فيما 
ا بها أل يحّل لنا اأن نحييك بها. قال: كيف  بيننا أل حتل لك، وحتيُتك التي حُتيَّ
حتيتكم فيما بينكم؟ قلنا: ال�شالم عليكم. قال: فبم حُتّي�ن َملَكُكم؟ قلنا: بها. 
اإأل  اإله  قلنا: أل  اأعظم كالمكم؟  بها. قال: فما  قلنا:  َيرّد عليكم؟  قال: وكيف 
اهلل واهلل اأكرب. فلما تكلمنا بها قال: واهلل يعلم لقد تنّق�شت الغرفة، حتى رفع 
راأ�شه اإلينا فقال: هذه الكلمة التي قلتم�ها حيث تنّق�شت الغرفة كلما قلتم�ها 
يف بي�تكم تنق�س بي�تكم عليكم؟ قلنا: أل، ما راأيناها فعَلت هذا قط اإأل عندك. 
قال: ل�َدْدُت اأنكم كلما قلتم ُتنِق�ُس كلَّ �شيء عليكم، واأين خرجت ِمن ِن�شف 
ُملكي. قلنا: مِل؟ قال: ألأنه كان اأي�شر ل�شاأنها، واأجدر اأأل يك�ن ِمن اأمر النب�ة، 
واأن يك�ن ِمن ِحيل النا�س. ثم �شاأَلنا عما اأراد، فاأخربناه، ثم قال: كيف �شالتكم 
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و�ش�مكم؟ فاأخربناه، فقال: ق�م�ا، فقمنا، فاأمر لنا مبنزل ح�شن وُنُزل كثري، 
ب�شيء  لياًل فدخلنا عليه، فا�شتعاد ق�لنا، ثم دعا  اإلينا  فاأر�شل  فاأقمنا ثالثًا، 
بعة( ن�ع من ال�شناديق )العظيمة، ُمذّهبة فيها بي�ت �شغار، عليها  كهيئة الرَّ
اأب�اب، ففتح بيتًا وُقفاًل، وا�شتخرج حريرة �ش�داء فن�شرها، فاإذا فيها �ش�رة 
حمراء، واإذا فيها رجل �شخم العينني عظيم األأليتني، مِل اأر مثل ط�ل عنقه، 
واإذا لي�شت له حلية، واإذا له �شفريتان اأح�شن ما خلق اهلل، قال: هل تعرف�ن 
هذا؟ قلنا: أل. قال: هذا اآدم »عليه ال�شالم«، ثم فتح لنا بابًا اآخر، فا�شتخرج 
القطط،  ك�شعر  �شعر  له  واإذا  بي�شاء،  �ش�رة  فيها  واإذا  �ش�داء،  حريرة  منه 
اأحمر العينني �شخم الهامة ح�شن اللحية، فقال: هل تعرف�ن هذا؟ قلنا: أل. 
قال: هذا ن�ح »عليه ال�شالم«، ثم فتح بابًا اآخر فا�شتخرج منه حريرة �ش�داء، 
اجلبني  وا�شح  اجلبني(  �شلت  العينني  ح�شن  البيا�س  �شديد  رجل  فيها  واإذا 
وا�شعه )ط�يل اخلد اأبي�س اللحية كاأنه يتب�شم، فقال: هل تعرف�ن هذا؟ قلنا: 
أل. قال: هذا اإبراهيم »عليه ال�شالم«، ثم فتح بابًا اآخر فا�شتخرج منه حريرة 
�ش�داء، فاإذا فيها �ش�رة بي�شاء واإذا واهلل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، 
قال: اأتعرف�ن هذا؟ قلنا: نعم، حممد ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، وبكينا. 
قال: واهلل يعلم اأنه قام قائمًا ثم جل�س وقال: واهلل اإنه له�؟ قلنا: نعم اإنه له�، 
كاأمنا ننظر اإليه، فاأم�شك �شاعة ينظر اإليها، ثم قال: اأما اإنه كان اآخر البي�ت، 
اأن  اإىل  الر�ش�مات  اإخراج  يف  وا�شتمر  عندكم(  ما  ألأنظر  لكم  عّجلُته  ولكني 
�شاب  واإذا  فا�شتخرج �ش�رة،  اآخر،  بابًا  فتح  للنبي عي�شى )ثم  بر�شمة  انتهى 
اأبي�س، �شديد �ش�اد اللحية، كثري ال�شعر، ح�شن العينني، ح�شن ال�جه فقال: 
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هذا عي�شى »عليه ال�شالم« فقلنا: من اأين لك هذه ال�ش�ر؟ ألأنا نعلم اأنها على 
رت، ألأنا راأينا نبينا »�شلى اهلل عليه واآله« و�ش�رُته مثُله، فقال: اإن اآدم  ِّ� ما �شُ
ُولده، فاأنزل عليه �ش�رهم، وكانت يف  اأن يريه األأنبياء ِمن  �شاأل ربه »تعاىل« 
خزانة اآدم عند مغرب ال�شم�س، فا�شتخرجها ذو القرنني من مغرب ال�شم�س، 
فدفعها اإىل دانيال »عليه ال�شالم«، يعني ف�شّ�رها دانيال يف خرق من حرير، 
فهذه باأعيانها التي �شّ�رها دانيال. ثم قال: اأما واهلل ل�ددت اأن نف�شي طابت 
اأجازنا  ثم  اأم�ت.  حتى  َمَلكًة  ُكم  ِل�َشرِّ عبدًا  كنت  واأين  ُملكي،  من  باخلروج 
باأح�شن جائزة و�شّرحنا. فلما قدمنا على اأبي بكر »ر�شي اهلل عنه« حدثناه مبا 
راأيناه، وما قال لنا، فبكى اأب� بكر وقال: م�شكني، ل� اأراد اهلل به خريًا لفعل، ثم 
قال: اأخربنا ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأنهم واليه�د يجدون نعت حممد 

»�شلى اهلل عليه واآله« عندهم(.
بن  الزبري  رواها  قد  الق�شة  )وهذه  قائاًل:  اخلرب  على  الذهبي  عّلق  ثم 
بكار، عن عمه م�شعب بن عبد اهلل،عن اأبيه، عن جده، عن اأبيه م�شعب، عن 
اأ�شحاب ر�ش�ل اهلل  اأب� بكر ال�شديق يف نفر من  عبادة بن ال�شامت: بعثني 
فخرجنا  األإ�شالم،  اإىل  لندع�ه  الروم  ملك  هرقل  اإىل  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى 
ن�شري على رواحلنا حتى قدمنا دم�شق. فذكره مبعناه. وقد رواه ِبط�ِله علي بن 
حرب الطائي فقال: حدثنا دلهم بن يزيد قال: حدثنا القا�شم بن �ش�يد قال: 
حدثنا حممد بن اأبي بكر األأن�شاري، عن اأي�ب بن م��شى قال: كان عبادة بن 

ث، فذكر نح�ه())).  ال�شامت ُيحدِّ
1.https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&id-
from=6417&idto=6417&bk_no=60&ID=6244
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وهذا اخلرب أل يعدو اأن يك�ن من ق�ش�س الق�شا�شني، وه� ي�شتمل على ما 
أل ميكن ت�شديقه من كيفية نزول ال�ش�ر من عند اهلل »�شبحانه وتعاىل« ثم 
ال�شم�س  اإىل ر�ش�مات وتناقلها عرب األأجيال وا�شتخراجها من مغرب  حتّ�لها 
الق�شر  اهتزاز  ف�شاًل عن  الروم،  قي�شر  اإىل  وو�ش�لها  القرنني  يد ذي  على 
عند ذكر اهلل واأمثال ذلك. وقد انتقل م�شم�ن هذا اخلرب اإىل تف�شري القمي 

مع املحافظة على الفكرة العامة وتغيري يف بع�س ال�شخ�شيات والتفا�شيل. 

•• محاوالت فنية:
ل�حات  تقدمي  عديدة  قرون  منذ  والغربي�ن  ال�شرقي�ن  الفنان�ن  حاول  وقد 
خميالتهم  وفق  فجاءت  ال�شالم«،  »عليه  امل�شيح  لل�شيد  ومنح�تات  ومتاثيل 
وبتاأثريات من بيئاتهم، ونتاج تع�شباتهم العرقية يف بع�س األأحيان، فت�شاربت 

يف ما بينها ب�شكل كبري. ويف ما يلي مناذج من تخيالتهم:

�ش�رة ل�حة للنبي عي�شى »عليه 
املفل�ج.  ي�شفي  وه�  ال�شالم« 
جدار  على  الل�حة  هذه  وجدت 
ويع�د  ي�روب�س(  )دورا  كني�شة 
تقريبًا.  م   232 اإىل  تاريخها 
املرئية  الل�حات  اأقدم  وهي 

املكت�شفة  للم�شيح حتى الي�م. 
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وهذا تقريب وت��شيح لل�حة ال�شابقة 
بني  �ش�رية  يف  عليها  العث�ر  مت  التي 
اإىل  وُنقلت   ،1937-1928 عامي 
ني�  يف  ييل  بجامعة  الفن�ن  معر�س 
هافن يف ال�أليات املتحدة األأمريكية.

امل�تى  �شراديب  �شقف  من  ل�حة 
روما  يف  ال�اقعة  كالي�شت�  �شان  يف 
من  �شائعة  فكرة  وت�ش�ر  حاليًا، 
الفن امل�شيحي املبّكر: امل�شيح عندما 
كان �شابًا وعلى كتفيه َحمل، متثياًل 
امل�شتعد  ال�شالح  الراعي  لفكرة 
للت�شحية بكل �شيء من اأجل خرافه.
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م،   150 عام  بعد  ما  وقت  يف  كالي�شت�  �شان  يف  امل�تى  �شراديب  �ُشِيّدت  وقد 
الباب�ية ح�ايل  األأول )ا�شتلم  كاليك�شت��س  امل�شيحي  البابا  ا�شم  و�ُشّميت على 
218-223م(. اأما الل�حة فتع�د اإىل منت�شف القرن الثالث. ابتداء من القرن 
)�شراديب  با�شم  املعروفة  ال�شا�شعة  الدفن  اأنفاق  ُحفرت  للميالد،  الثاين 
امل�تى( يف ال�شخ�ر الربكانية الناعمة -املحيطة بروما اآنذاك- اإذ كان ُيحَظر 

وفق القان�ن الروماين اأن يتم دفن امل�تى داخل حدود املدينة. 

تع�د هذه الل�حة التي ُت�شّ�ر امل�شيح بني بطر�س وب�ل�س اإىل القرن الرابع للميالد.
وهي مر�ش�مة يف �شراديب امل�تى ملار�شيلين��س وبيرت. ون�شاهد يف اأ�شفل الل�حة 
األأربعة - ج�رج�ني��س، وبيرت، ومار�شلين��س، وتيب�رتي��س، وبينهم  ال�شهداء 
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لدفن  �شراديب  من  جدارية  ل�حة 
عامة  حديقة  يف  حاليًا  وتقع  امل�تى 

حتمل ا�شم )ك�م�ديال( يف روما. 
Parco di Commodilla

تع�د الل�حة اإىل اأواخر القرن الرابع.

منظر من داخل �شرداب دفن امل�تى يف ك�م�ديال.

ت�ش�ير للحمل األإلهي واقف على اجلبل. وهذه الل�حة من اأوائل الل�حات التي 
ر يف كثري من األأحيان يف  اأظهرت امل�شيح اأكرب �شنًا وملتحيًا، وهذا ما كان ُي�شَ�ّ

الفن امل�شيحي يف اأواخر القرن الرابع. 
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ل�حة ف�شيف�شاء يف اأقدم كني�شة يف روما وتع�د الل�حة اإىل ما بني 410 و 417 م.
ُيعتقد اأن ف�شيف�شاء كني�شة �شانت ب�دينزيانا هي اأقدم ف�شيف�شاء من ن�عها. يف 
الل�حة ، يظهر امل�شيح ك�شخ�شية ب�شرية يرتدي ث�بًا ذهبيًا بزخرفة اأرج�انية، 
بال�شلطة  ومتاأّثرة  م�شت�حاة  وكلها  باجل�اهر،  ع  مر�شّ عر�س  على  ويجل�س 
األإمرباط�رية الرومانية. مت ترميم الف�شيف�شاء ب�شكل كبري يف القرن ال�شاد�س 
اثنني من  اإزالة  الرتميم، متت  اأثناء  اإزالتها.  اأو  اأجزاء منها  تغيري  ع�شر ومت 

الر�شل باألإ�شافة اإىل اجلزء ال�شفلي بالكامل من الف�شيف�شاء.
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مت الك�شف م�ؤخًرا عن الل�حات اجلدارية امل�ج�دة يف �شراديب امل�تى يف �شانت 
دوميتيال يف روما حاليًا، وذلك بتقنية التنظيف بالليزر، والتي ت�شتخدم الليزر 
ألإزالة الطبقات املرتاكمة ف�قها. ُتظهر الل�حة اجلدارية امل�ج�دة يف �شراديب 
امل�تى امل�شيح بال حلية وبهيئة رومانية جال�شًا على العر�س بني جُمم�عتني من 
بدايات  اإىل  تع�د  وهي  ال�شماء،  مملكة  يف  مت�فني  �شخ�شني  ُيقباّلن  الر�شل 

القرن اخلام�س امليالدي. 
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بال�شيديا، يف  وتقع يف �شريح غاأل  ال�شالح،  الراعي  ف�شيف�شائية متّثل  ل�حة 
روما حاليًا، وتع�د اإىل �شنة 425م، ومتّثل واحدة من اأجمل الل�حات التي مت 
احلفاظ عليها ب�شكل جيد. يظهر امل�شيح »عليه ال�شالم« يف �شكل مَلكي اأكرث من 
ل�حات الراعي ال�شالح املبكرة األأخرى، وبال حلية، والطابع الروماين يغلب 
على هيئته. وبدأًل من و�شع َحمل على كتفه، جل�س بني قطيعه وه� يرتدي رداًء 

ذهبيًا واأرج�انيًا.
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هذه الل�حة ُتظهر امل�شيح كاإمرباط�ر يرتدي الزي الع�شكري، وي�شحق احلّية 
التي ترمز اإىل ال�شيطان. وبيده كتاب وفيه: )اأنا الطريق واحلق واحلياة( وهي 
عبارة م�ج�دة يف اإجنيل )ي�حنا 14: 6( يع�د تاريخ الل�حة اإىل ما بعد �شنة 
500م، وت�جد يف كني�شة )متحف حاليًا( واقعة يف مدينة رافيّنا �شمال �شرق 

.Archiepiscopal Museum، Ravenna روما
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تع�د هذه الل�حة اإىل القرن ال�شاد�س 
�شانت  دير  يف  للميالد،  ال�شابع  اأو 
مب�شر.  �شيناء  �شحراء  يف  كاترين 
قريبة  ب�ش�رة  امل�شيح  فيها  ويظهر 
حاليًا  املتداول  األنطباع  من  جدًا 
يظهر  اجل�شدية.  ومالحمه  ل�ش�رته 
ولرمبا  متطابقني،  غري  ال�جه  ق�شما 
لالإ�شارة اإىل البعدين األإلهي والب�شري 

فيه بح�شب العقيدة الدارجة. 

لكل  مراآتي  انعكا�س  عمل  وعند 
بهذه  الل�حة  تظهر  ال�جه  من  جهة 

ال�ش�رة. 
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تع�د الل�حة اإىل ما بني نهايات القرن التا�شع وبدايات العا�شر امليالدي. ومن 
ال�ا�شح اأن معامِل ال�جه تختلف عن ال�شبغة الرومانية الغربية.

امل�شيح يف ل�حة ف�شيف�شائية يف )كني�شة/م�شجد( اآيا 
�ش�فيا - اإ�شطنب�ل وتع�د اإىل القرن 11م.
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يف  جدارية  ل�حة  يف  امل�شيح 
اآيا �ش�فيا  )كني�شة/م�شجد( 
اإىل  وتع�د  اإ�شطنب�ل،  يف 

1261م تقريبًا.

وبال  ملكية،  هيئة  امل�شيح يف 
كتاب من  والل�حة يف  حلية، 
القرن 12  اإىل  اإجنلرتا يع�د 
مالمح  ونالحظ  امليالدي. 
عن  متامًا  املختلفة  ال�جه 

تلك امل�ج�دة يف ا�شطنب�ل.
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ويظهر  هنغاريا،  مل�ك  يرتديه  كان  الذي  املجري  التاج  على  املينا  من  ل�حة 
امل�شيح بهيئة اأقرب اإىل املالمح ال�شرقية. 

اإىل  فيه  املينا  ل�حات  وتع�د 
يف  �شنعت  وقد  1070م  �شنة 

الق�شطنطينية/اإ�شطنب�ل.
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للم�شيح  متامًا  خمتلفة  هيئة 
يف  1123م،  �شنة  اإىل  وتع�د 

بر�شل�نة باأ�شبانيا.

1310م  �شنة  اإىل  تع�د  ل�حة 
وتظهر  باإيطاليا  فل�رن�شا  يف 
والدته،  مع  طفاًل  امل�شيح 
مع  متنا�شبة  غري  ومبالمح 

الل�حات األإيطالية ال�شابقة.
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ل�حة خمّل�س العامِل
Salvator Mundi

للفنان األإيطايل لي�ناردو دافن�شي 
1490-1500م.

هذه اآخر ل�حة ر�شمها الفنان األإيطايل رافائيل وبعن�ان )التجّلي(
The Transfiguration

وعمل عليها حتى وفاته �شنة 1520م. ويظهر امل�شيح مبالمح اأوروبية.
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ل�حتان للم�شيح 
لله�لندي رامربانت فان راين

Rembrandt van Rijn

القرن  منت�شف  اإىل  تع�دان 
ال�شابع ع�شر
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امل�شيح ووالدته يف ت�ش�ير اأثي�بي يع�د اإىل القرن 15 م، ومن  ال�ا�شح انعكا�س 
املالمح األأثي�بية على ت�ش�ير ال�شخ�شيات.

اآخر  اأثي�بي  ت�ش�ير 
�شنًا  اأكرب  وه�  للم�شيح 
ويع�د  ت�ش�ير  يف  ووالدته 

اإىل القرن 15م.
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امل�شيح وفق الت�ش�ر األأثي�بي األأفريقي.
والل�حة تع�د اإىل اأواخر القرن ال�شابع ع�شر امليالدي.

ل�حة غربية معا�شرة تظهر امل�شيح 
مبالمح اأوروبية وا�شحة.
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يف عام 2001 ، ابتكر الفنان الطبي ريت�شارد نيف Richard Neave  جنًبا اإىل 
جنب مع فريق من علماء األأنرثوب�ل�جيا ال�شرعيني األإ�شرائيليني والربيطانيني 
ومربجُمي الكمبي�تر ت�ش�رًا للم�شيح، ا�شتناًدا اإىل ال�شمات النم�ذجية لليه�د 
الفل�شطينيني يف القرن األأول، فكانت كما يف ال�ش�رة اأعاله! ويّدعي القائم�ن 
كيف  ولكن  اجل�شدية..  �شفاته  مع  تطابقًا  األأكرث  ال�ش�رة  اأنها  امل�شروع  على 

عرف�ا هذه ال�شفات؟ وهل يه�د فل�شطني -فعاًل- بهذه املالمح؟
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خال�شة ما �شبق اأننا أل منلك و�شفًا ميكن األعتماد عليه ملالمح ال�شيد امل�شيح 
»عليه ال�شالم«، مبا يف ذلك الروايات األإ�شالمية التي أل منلك دلياًل على �شحة 
�شدورها عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«. على العك�س من ذلك، فاإننا منلك 
و�شفًا تف�شيليًا ملالمح النبي »�شلى اهلل عليه واآله« يف بع�س الروايات األإ�شالمية 
وهي مروية عن بع�س اأهل بيته واأ�شحابه من الرجال والن�شاء، ولكن األمتناع 
عن ت�ش�يره -فقهيًا واأدبيًا- منع من حت�يل ال��شف اإىل ل�حة تقريبية، وه� 
امل�شيحيني ولكنهم -يف  امل�شيح عند  اأمام ت�ش�ير  ي�شّكل عائقًا  الذي أل  األأمر 
املقابل- يفتقدون اإىل ال��شف البياين الذي ميّكنهم من تقدمي ل�حة تقريبية 

حقيقية لذلك ال��شف.



لـــدة ا و
السـيــد
لمسيح ا
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لي�س يف األأناجيل األأربعة �شمن العهد اجلديد اأّي ِذكر ل�ألدة ال�شيدة مرمي 
يف  جند  ولكننا  الكرمي،  القراآن  يف  املبّيَنة  بال�ش�رة  زكريا  بالنبي  وعالقتها 
�ِشفر )اإجنيل( يعق�ب الذي أل تعرتف به الكنائ�س، بع�س التفا�شيل واألأحداث 
القريبة يف �ش�رتها العامة مبا جاء يف القراآن الكرمي، واإن اختلفت يف بع�س 

اخل�ش��شيات كما �شيتبنّي ذلك يف األأ�شطر التالية. 

ف�ِشفر يعق�ب يذكر يف بدايته اأن والد ال�شيدة مرمي كان ثريًا جدًا، ولكنه ُحِرم 
من الذرية، فلما �شاخ ه� وزوجته، تطّلع اإىل �شرية اإبراهيم اخلليل وزوجته، 
اإ�شحاق  اإ�شحاق، ومن  ال�شيخ�خة- ولدهما  حيث رزقهما اهلل -وهما يف �شن 
تفّرع األأ�شباط األثنا ع�شر بكل ن�شلهم املمتد من بني اإ�شرائيل. وقد دفعه حزنه 
هذا للذهاب اإىل ال�شحراء، ون�شب خيمته، و�شام اأربعني ي�مًا وليلة، معاهدًا 
نف�شه اأن أل  يع�د لبيته حتى ي�شتجيب اهلل له، واأن تك�ن ال�شالة -خالل هذه 

املّدة- هي طعامه و�شرابه. 

ــدة ــ وال
لسيــد  ا
لمسيح ا

5
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ويف املقابل، فقد خرجت والدة ال�شيدة مرمي من بيتها، وجل�شت عند مغارة، 
و�شّلت ودعت اهلل قائلة: )يا اإله اآبائنا، باركني وا�شمع دعائي، كما باركت رحم 

�شارة، وولدت لها ابنًا، ه� اإ�شحاق(.
فظهر لها املَلك وب�ّشرها، ثم ظهر لزوجها مَلكان وب�ّشراه وطلبا منه الع�دة 
�س  اإىل بيته، فقّدم القرابني: ع�شرة خراف غري معيبة، واثنا ع�شر عجاًل ُتخ�شَّ

للكهنة وال�شي�خ. ومائة تي�س ت�ّزع على النا�س. 
وبعد م�شّي ت�شعة اأ�شهر، ولدت حّنة م�ل�دها، فاإذا بها اأنثى، فاأ�شمتها مرمي، 
)املعبد(،  الهيكل  يف  لتخدم  ها  اأمُّ نذرتها  اأ�شهر  �شتة  امل�ل�دة  بلغت  اإذا  حتى 
وهّياأت لها مكانًا خا�شًا يف بيتها، واأبعدت عنها كل ما ميكن اأن ينّج�شها اإىل اأن 
بلغت الثالثة من عمرها، فاأدِخلت الهيكل وفاًء للنذر، فاإذا بالطفلة أل ت�شتدير 
جعل  ما  وه�  فيه،  لها  �س  املخ�شَّ مكانها  نح�  طريقها  وتكمل  والديها  نح� 
والداها يف حالة من الده�شة اإذ اأّن ذلك جاء على خالف املت�ّقع واملعه�د من 
ت�شّرف عاّمة األأطفال، ولكّن مرمي �شارت -كَحماَمة املعبد- تتنقل يف اأرجائه 

بكل ارتياح و�شعادة، ثم �شارت تتلّقى الطعام ِمن يد اأحد املالئكة.
وملا بلغت الثانية ع�شرة من عمرها))) انعقد جُمل�س للكهنة قائلني: ها مرمي 
�س املعبد  قد بلغت �شن الثانية ع�شرة يف هيكل الرب، فماذا ن�شنع بها لئال ُتنجِّ
املقد�س الرب)))؟ وظهر املَلك لزكريا، وطلب منه اأن يناَدى يف النا�س ويجمعهم 

1. وه� ال�شن الذي يت�قع فيه اأن تبلغ الفتاة.
لها املك�ث يف  بل�غها، وأل يج�ز  الدم عند  الفتاة من  تراه  اأنها �شرتى ما  اإىل  اإ�شارة  2. يف 
املعبد وهي على تلك احلالة، وهذا يت�افق مع احلكم األإ�شالمي بخ�ش��س مكث احلائ�س يف 

امل�شجد.
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لالقرتاع، ومن اأظهر له الرّب اآية خالل األقرتاع ف�شتك�ن مرمي زوجة له.

وحيث اأخذ ي��شف )النجار( واحدة من اأع�اد األقرتاع، خرَجت من الُع�د 
األآية املنتَظرة، وقال له  راأ�س ي��شف، فاعُتربت تلك هي  حمامٌة وَحّلقت ف�ق 

الكاهن: )لقد وقع عليَك األختيار بالقرعة كي ترَعى عذراَء الرب(. 

لكن ي��شف رف�س قائاًل: )يل اأوألد، واأنا �شيخ، وهي بنت �شغرية. اأخ�شى اأن 
اأ�شبح اأ�شح�كة لبني اإ�شرائيل(. فحّذره الكاهن من الع�شيان، فخاف ي��شف 

وجعل مرمي يف كفالته))).

بال�شيدة  احلمل  ق�شة  من  الكرمي  القراآن  عر�شه  ما  مع  �شبق  ما  ولنقارن 
ُة ِعْمَراَن َرّبِ إيِِّنِ نََذْرُت 

َ
مرمي ووألدتها وما تبع ذلك من اأحداث: {إِْذ قَالَِت اْمرَأ

ا َوَضَعْتَها قَالَْت َرّبِ  ِميُع الَْعلِيُم، َفلَمَّ نَت السَّ
َ
ًرا َفَتَقبَّْل ِميِّنِ إِنََّك أ لََك َما يِِف َبْطيِِن حُُمَرَّ

َمْرَيَم  ْيُتَها  َسمَّ نىََث ِإَويِّنِ 
ُ
َكُر اََكأل اذَّلَّ َولَيَْس  َوَضَعْت  بَِما  ْعلَُم 

َ
أ َواهَلُل  نىََث 

ُ
أ َوَضْعُتَها  إيِِّنِ 

نَبَتَها 
َ
ْيَطاِن الرَِّجيِم، َفَتَقبَّلََها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٍن َوأ ِعيُذَها بَِك َوُذّرِيََّتَها ِمَن الشَّ

ُ
ِإَويِّنِ أ

لََها َزَكِريَّا لَُكََّما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا الِْمْحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِْزقًا قَاَل  َنَباتًا َحَسًنا َوَكفَّ
إِنَّ اهَلَل يَْرُزُق َمن يََشاء بَِغرْيِ ِحَساٍب،  يِنَّ لَِك َهَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهَللِ 

َ
يَا َمْرَيُم أ

ِإَوْذ قَالَِت الَْمالئَِكُة يَا َمْرَيُم إِنَّ اهَلَل اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك ىَلََعَ نَِساء الَْعالَِمنَي، 
نَباء الَْغْيِب نُوِحيِه 

َ
يَا َمْرَيُم اْقُنيِِت لَِرّبِِك َواْسُجِدي َواْرَكيِِع َمَع الرَّاكِِعنَي، َذلَِك ِمْن أ

إِْذ  يِْهْم  دََلَ ُكنَت  َوَما  َمْرَيَم  يَْكُفُل  يُُّهْم 
َ
أ ْقالَمُهْم 

َ
أ يُلُْقون  إِْذ  يِْهْم  دََلَ ُكنَت  َوَما  إيََِلَْك 

خََيَْتِصُموَن}))).
1.https://www.newadvent.org/fathers/0847.htm

2. اآل عمران: 44-35.
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وهكذا جند يف ما �شبق جُمم�عة من امل�شرتكات مع الق�شة القراآنية:

1. دعاء والدة ال�شيدة مرمي حلملها.

2. النذر بتحرير امل�ل�د، واإن اختلفت التفا�شيل من حيث الت�قيت، بني وق�ع 
ذلك اأثناء احلمل اأو بعد ال�ألدة. فاألآية القراآنية ت�شّرح باأن النذر اأطِلق خالل 
ُة ِعْمَراَن َرّبِ إيِِّنِ نََذْرُت لََك َما 

َ
فرتة احلمل، بلحاظ ق�ل والدتها: {إِْذ قَالَِت اْمرَأ

ًرا} بينما ُي�شّرح �ِشفر يعق�ب اأن ذلك مّت حني بلغت امل�ل�دة �شتة  يِِف َبْطيِِن حُُمَرَّ
اأ�شهر من عمرها. 

3. رعاية اهلل لل�شيدة مرمي وهي يف املعبد باإطعامها، واإن مِل ي�شرح القراآن 
الكرمي باأن ذلك كان يتم عن طريق مَلك من املالئكة، على خالف ما جاء يف 

�ِشفر يعق�ب حيث ي�شّرح بذلك، و�شنناق�س هذه النقطة ألحقًا.

4. األقرتاع على كفالة مرمي. وهنا نقطة حتتاج اإىل ت��شيح، فالفكرة ال�شائعة 
اأن الق�شة القراآنية تذكر باأن األقرتاع على تكّفل ال�شيدة مرمي جاء من ن�شيب 
النبي زكريا، واأن ما جاء ح�ل تكّفلها يف بدء دخ�لها املعبد كما جاء يف األآية 
37 من �ش�رة اآل عمران، ه� نف�س التكّفل املذك�ر ألحقًا والذي مّت باألقرتاع كما 
يف األآية 44 من نف�س ال�ش�رة، اأي اأن هذه األآية األأخرية قد بّينت كيف �شارت 

ال�شيدة مرمي حتت كفالة النبي زكريا على وجه التحديد دون �شائر الكهنة. 

اإأل اأن هذا الت�شّ�ر ال�شائع قد أل يك�ن �شحيحًا، اإذ يف البني كفالتان، كفالة 
اأوىل يف طف�لتها، وقد ترّبع بها النبي زكريا، ثم كفالة اأخرى ألحقة عند انتهاء 
مدة بقائها يف املعبد مع قرب بل�غها الطبيعي، اإذ أل ي�شلح للمراأة حال )دورتها 
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ال�شهرية( اأن متكث يف املعبد، بل عليها اأن تدخل بيت الزوجية كاأية فتاة اأخرى 
يف مثل عمرها اآنذاك، وقد مّت ذلك عن طريق األقرتاع باألأقالم )األأع�اد(، 
فجاءت القرعة -بح�شب �ِشفر يعق�ب- من ن�شيب ي��شف النجار، الذي غَدت 
زوجة له فيما بعد، مع مالحظة اأن القرائن ُت�شري اإىل وفاة والديها خالل املدة 

ال�شابقة، فلم يُعد احتمال ع�دِتها اإىل بيتهما اأمرًا مطروحًا. 

مه �ِشفر يعق�ب- اأّن افرتا�س التخا�شم فيما  ويقّ�ي هذا الت�شّ�ر -الذي قدَّ
بني الكهنة على كفالتها واألقرتاع على ذلك حال ك�نها طفلة �شغرية يعدُّ اأمرًا 
غري مفه�م)))، فاإ�شكان )طفلة( اأنثى لتخدم يف املعبد/الهيكل كان اأمرًا غري 
م�شب�ق، وغريب، وقد ترتتب عليه بع�س ال�شلبيات كما أل يخفى بلحاظ األأن�ثة، 
النذر  بقب�ل  ملَزمني  �شاروا  اأنهم  يبدو  ولكن  الكهنة،  عند  ح�شا�س  اأمر  وه� 

وبقاء الطفلة مرمي يف املعبد ل�ق�ع النذر �شلفًا وحرمة خمالفته.

اأما التناف�س يف ما بينهم -اإىل درجة التخا�شم بح�شب التعبري القراآين- 
وتبل�رت  يافعة  �شبّية  واأ�شبحت  كربت  وقد  بها  والزواج  كفالتها  على 
فه�  وتق�اها،  واإخال�شها  وعبادتها  بُطهرها  وُعرفت  األإميانية  �شخ�شيتها 

اأمٌر مفه�م ومعق�ل جدًا.  

ال�شيدة  زواج  م�شاألة  ت�شحيح  اإمكانية  يعني  فهذا  الت�ش�ر،  هذا  ح  �شّ واإن 
ويف  عم�مًا،  امل�شيحي  الرتاث  يف  مذك�ر  ه�  كما  )النجار(  ي��شف  من  مرمي 
األأناجيل األأربعة خ�ش��شًا، بل ويف بع�س امل�روث الرتاثي األإ�شالمي كما �شيمّر 

معنا ألحقًا باإذن اهلل »تعاىل«.

1. واإن بّررت بع�س املرويات اأنهم �شاهدوا عليها اآثار ال�شالح، فتناف�ش�ا عليها.
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•• نذر الفرز )التحرير(:
حتدثت الت�راة عن هذا الن�ع من النذور، والذي ُيطلق عليه بالعربية ָנִזיר 
وهي  �س(  املُخ�شَّ اأو  �س  )املُكرَّ وتعني  َنذير(،   = َنزير   =  naːˈziːr( وتنطق 

م�شتقة من الفعل ִנַַּזר وُتنطق )nizár = ِنَزر = ِنَذر(.

�س  �س للرب )َيْه�ه( اأو املُخ�شَّ وبح�شب التعاليم اليه�دية، فاإّن النذير ه� املُكرَّ
له، ليك�ن يف خدمته. وبح�شب ما ورد يف األإ�شحاح ال�شاد�س من �ِشفر العدد من 

الت�راة يجب على النذير فعل التايل:

1. اأن ي�شبح خادمًا للرب -بكل و�شعه- ط�ال فرتة نذره وُيقِبل على عبادته.

اأّي ُم�شكر، واألمتناع عن كل ما له عالقة باخلمر  اأو  2. عدم �شرب اخلمر 
كاأكل العنب والزبيب.

من  ك�ش�رٍة  النذر،  حلِقه خالل فرتة  واألمتناع عن  الراأ�س  �شعر  اإعفاء   .3
بالعبادة  بالعناية باملظهر اخلارجي، بل  بالدنيا وعدم األن�شغال  هد  الزُّ �ش�ر 
اأو  العمرة  األإحرام يف  ال�شعر حال  اإزالة  �شبيهة بحرمة  واخلدمة، وهي حالة 

احلج عند امل�شلمني.

)األأب-  اأقربائه  من  األأم�ات  بدفن  اخلا�شة  بال�شئ�ن  األن�شغال  عدم   .4
األأم -األأخ - األأخت(، والغر�س من ذلك تاأكيد تكري�س نف�شه خلدمة اهلل أل 

للعباد))).

اأمرًا معه�دًا  اأمه كان  رًا( وه� يف بطن  ليك�ن )حمرَّ نذر اجلنني  اأن  ويبدو 

1. انظر األإ�شحاح 6 من �شفر العدد من الت�راة، الكتاب املقد�س.
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عند اليه�د منذ األف �شنة قبل ميالد امل�شيح، ولعل اأّول حالة متّثلت يف الق�شة 
التالية ال�اردة يف �ِشفر الق�شاة )األأ�شباط( ح�ل حمل والدة )�شم�ش�ن( به)))، 
وه� اأحد األأ�شباط الذين عمل�ا على اإعادة بني اإ�شرائيل اإىل ت�حيد اهلل ونبذ 
ل� حملت،  فيما  تنذر  اأن  اإىل  العاقر  األأّم  اأر�شد  املَلك  اأن  فيها  ال�شرك، وجاء 
اهلل(،  بيت  وخدمة  للعبادة  �شًا  خم�شَّ  = �شًا  مكرَّ  = )نذيرًا  احلمل  ليك�ن 
َع�ِشرَيِة  ِمْن  ْرَعَة  �شُ ِمْن  َرُجٌل  )َوَكاَن  القراآين:  التعبري  بح�شب  رًا(  )حمرَّ اأي 
بِّ ِلْلَمْراأَِة َوَقاَل  اَءى َماَلُك الرَّ نَي ا�ْشُمُه َمُن�ُح، َواْمَراأَُتُه َعاِقٌر مَِلْ َتِلْد. َفرَتَ اِنيِّ الدَّ
َوأَل  َفاْحَذِري  َواألآَن  اْبًنا.  َوَتِلِديَن  َبِلنَي  حَتْ ِك  َولِكنَّ َتِلِدي،  مَِلْ  َعاِقٌر  اأَْنِت  »َها  َلَها: 
َبِلنَي َوَتِلِديَن اْبًنا،  ِك حَتْ �ًشا. َفَها اإِنَّ َت�ْشَرِبي َخْمًرا َوأَل ُم�ْشِكًرا، َوأَل َتاأُْكِلي �َشْيًئا جَنِ

ِبيَّ َيُك�ُن َنِذيًرا هلِل ِمَن اْلَبْطِن())). َوأَل َيْعُل ُم��َشى َراأْ�َشُه، ألأَنَّ ال�شَّ

ال�شيدة مرمي )حّنة بنت ماثان(، حيث حّرَرت ذلك  ل�الدة  وهذا ما جرى 
ولدًا ذكرًا متامًا ك�شم�ش�ن  يك�ن احلمل  اأن  اإىل  تتطّلع  وكاأنها كانت  اجلنني، 
ليق�م بالنه��س مب�شئ�لية ما خدمًة هلل وللدين واإعادة بني اإ�شرائيل اإىل جاّدة 
ال�ش�اب بعد اأن انحرف�ا عنها كثريًا، كما قام �شم�ش�ن بهذا الدور: {إِْذ قَالَِت 
ِميُع  السَّ نَت 

َ
أ إِنََّك  ِميِّنِ  َفَتَقبَّْل  ًرا  حُُمَرَّ َبْطيِِن  يِِف  َما  لََك  نََذْرُت  إيِِّنِ  َرّبِ  ِعْمَراَن  ُة 

َ
اْمرَأ

الَْعلِيُم}))). 
ال�شيدة  اأن هذه  اإأل  اأنثى،  اأنه  ال�ألدة-  تبنّي ألحقًا -عند  واإن  وهذا احلمل 

1. ملعرفة املزيد عن الق�شاة و�شم�ش�ن انظر كتابي )فك لغز األأ�شباط( وكتابي األآخر )يف 
عمق التاريخ - اجلزء األأول(.

2. الكتاب املقد�س، �شفر الق�شاة، األإ�شحاح 13، 5-2.
3. اآل عمران:35.
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اجلليلة وفت بنذرها، ثم حتّقق مرادها ب�ش�رة غري مبا�شرة، حيث رزق اهلل 
»تعاىل« ابنَتها مرمي ب�لٍد َذكٍر وا�شطفاه ليك�ن نبيًا ور�ش�أًل ومن اأويل العزم 
من الر�شل، واآتاه كتابه األإجنيل، وجعله مباركًا اأينما كان، واأنزل عليه من اآياته 
اإ�شرائيل  بني  من  املتعاقبة  األأجيال  انتظرته  الذي  امل�شيح  ه�  فكان  �شاء،  ما 
األأو�شاع  م�شت�ى  وعلى  الدين  م�شت�ى  على  منه  تعاين  كانت  مما  ليخّل�شها 
املحليني  واملل�ك  احلّكام  وظلم  الروماين  األحتالل  ب�شبب  ال�شعبة  احلياتية 

والكهنة الفا�شدين والتّجار املرابني.

هذا، وقد اعترب العالمة الطباطبائي اأن املراد من التحرير هنا ه� التخلي�س 
يف  وا�شتعماله  تربيته  حيث  من  ال�لد  على  لل�الدين  التي  ال�ألية  )َقْيد  من: 
عليه يف  اأب�يه  ت�شّلط  من  يخرج  فبالتحرير  وافرتا�س طاعتهما،  مقا�شدهما 
ا�شتخدامه، واإذا كان التحرير منذورًا هلل »�شبحانه«، يدخل يف وألية اهلل يعبده 
ويخدمه، اأي يخدم يف الِبَيع والكنائ�س واألأماكن املخت�شة بعبادته »تعاىل« يف 
زمان كان فيه حتت وألية األأب�ين ل�أل التحرير())). وه� ا�شتخال�س ح�شن من 
اأن يك�ن كذلك  مفه�م هذا الن�ع من النذور ونتائجه، ولكنه لي�س بال�شرورة 
دائمًا، فلرمبا قام الكبري الذي أل وألية عليه مبثل هذا النذر بح�شب ال�شريعة 

امل��ش�ية، وحينئذ لن يك�ن ملا ذكره العالمة اأي حمل من األإعراب.

النبي  عن  يتحدث  وه�  ي�ش�ع(  )�شاللة  كتابه  يف  طاب�ر(  )جيم�س  ويذكر 
يحيى )ي�حنا املعمدان( اأنه  أل ت�جد اإ�شارة اإىل اأنه تزوج اأو مار�س حرفة، فقد 
ي�شرب  تنم� ط�ياًل، ومِل  �شعره، وترك حليته  اأطلق  اأي منعزأًل  كان )ناذريًا( 

1. الطباطبائي: امليزان، ج 3، �س 170.
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من  ِحزام  مع  اجِلمال،  َوبر  من  م�شّنعًا  خ�شنًا  ث�بًا  وارتدى  مطلقًا،  اخلمرة 
�س على تعاليم الت�راة املتعّلقة  اجللد، واأ�شاف اأن هذا النمط من احلياة تاأ�شَّ
بنذر خا�س وتعّهد باألنف�شال عن املجتمع كما جاء يف األإ�شحاح ال�شاد�س من 

�شفر العدد من الت�راة)))، وه� ما اأ�شرنا اإليه م�شبقًا.
 واحتمل البع�س اأن قيام والدة ال�شيدة مرمي بالنذر دون ِذكٍر مل�قف زوجها 
من األأمر - وه�  ويّل الطفل - ياأتي مبثابة اإ�شارة اإىل وفاته خالل فرتة احلمل، 
واأ�شاف�ا اأّن تنازع الكهنة على كفالة ال�شيدة مرمي كما جاء يف �ش�رة اآل عمران، 
د هذا األحتمال، اإذ ل� كان اأب�ها حيًا ملا كان لهذه  ووقعها يف كفالة زكريا ي�ؤيِّ

الكفالة معنًى.
ولكّن هذا التف�شري قد أل يك�ن �شليمًا، فلرمبا جاءت الق�شة القراآنية ب�ش�رة 
قراأنا  ل�  فيما  ذلك  ألفرتا�س  حاجة  أل  كما  األأب،  دور  تذكر  فلم  األخت�شار 
الق�شة  مقارنة  عند  معنا  مّر  الذي  الرتتيب  ووفق  مغايرة،  ب�ش�رة  األأحداث 
كفالتني،  وج�د  اإىل  اأ�شرنا  حيث  يعق�ب،  �ِشفر  يف  ال�اردة  بالق�شة  القراآنية 
النبي  رعاية  يف  ف�شارت  مرمي  لل�شيدة  املبكرة  بالطف�لة  ترتبط  اإحداهما 

زكريا، والكفالة الثانية التي جاءت باألقرتاع عند بل�غها �شن الثانية ع�شرة.

•• الرعاية اإللهية:
ملزيد من العناية بها، جعل اهلل »تعاىل« ال�شيدة مرمي يف طف�لتها وهي يف 
املعبد/الهيكل يف كفالة نبي ذلك الزمان، زكريا »عليه ال�شالم«، أل حتت كفالة 
�شائر الكهنة واألأحبار الذين ُعرف عن كثري منهم األنحراف واجل�شع والنفاق، 

1. طاب�ر: �شاللة ي�ش�ع، �س 164.



والدة السيد المسيح154154

َواًَكنَِت  َوَرائِي  ِمن  الَْمَواىَِلَ  ِخْفُت  بق�له: {ِإَويِّنِ  ذلك  زكريا عن  النبي  عرّب  وقد 
نَك َويَِلًّا}))) يف اإ�شارة اإىل عدم كفاءة اأولئك األأحبار  ُ يِِت اََعقًِرا َفَهْب ىَِل ِمن دَلَّ

َ
اْمَرأ

للقيام بامل�شئ�ليات الر�شالية.

دخلت  الثالثة من عمرها حني  كانت يف  اأنها  من  يعق�ب  �ِشفر  وما جاء يف 
ر اأن والدتها قد تركتها هناك وهي ر�شيعة  املعبد اأمر معق�ل جدًا، اإذ أل يت�ش�َّ
وبحاجة اإىل رعاية خا�شة جدًا كطفلة يف املهد، و�شّن الثالثة �شن يت�شّ�ر فيه 
حدٌّ من األ�شتقاللية ُتكملها كفالة زكريا لها. واأما عدم كفالة والدتها لها يف 
هذه الظروف فلي�س بال�شرورة اأن يك�ن اإ�شارة اإىل م�تها، بل ألأّن حتّقق ذلك 

متعّذر داخل املعبد/الهيكل. 

وكانت الكفالة األإلهية لل�شيدة مرمي مب�شت�ًى انبهر معه النبي زكريا نف�شه: 
َدَخَل َعلَْيَها  لَُكََّما  َزَكِريَّا  لََها  َوَكفَّ َنَباتًا َحَسًنا  نَبَتَها 

َ
َوأ بَِقُبوٍل َحَسٍن  َربَُّها  {َفَتَقبَّلََها 

يِنَّ لَِك َهَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهَللِ 
َ
َزَكِريَّا الِْمْحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِْزقًا قَاَل يَا َمْرَيُم أ

إِنَّ اهَلَل يَْرُزُق َمن يََشاء بَِغرْيِ ِحَساٍب}))).
وهذا األنبهار ب�شخ�شية ال�شيدة ومرمي وطهارتها وعبادتها وروحانيتها دفع 
زكريا ألأن يكّرر طلب الذرّية ال�شاحلة من اهلل »تعاىل«: {ُهَنالَِك َداََع َزَكِريَّا َربَُّه 

اََعء}))). نَك ُذّرِيًَّة َطّيَِبًة إِنََّك َسِميُع ادَلُّ ُ قَاَل َرّبِ َهْب ىَِل ِمن دَلَّ
و�شّفع ذلك بالدافع األإمياين الر�شايل الذي أل يتطّلع فيه األإن�شان اإىل حتقيق 

1. مرمي:5.
2. اآل عمران: 37.
3. اآل عمران: 38.
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رغبة �شخ�شية فح�شب، بل يك�ن الدافع األأ�شا�س من ورائه ه� م�شلحة الر�شالة 
النبي  ذرّية  األإلهية من  امل�شئ�لية  َمن يحمل  ا�شتمرار  ل�شمان  النب�ة  وامتداد 
َولَْم  ُس َشيًْبا 

ْ
أ الَْعْظُم ِميِّنِ َواْشَتَعَل الرَّ إيِِّنِ َوَهَن  يعق�ب »عليه ال�شالم«: {قَاَل َرّبِ 

يِِت اََعقًِرا َفَهْب ىَِل 
َ
ُكن بُِداََعئَِك َرّبِ َشِقيًّا، ِإَويِّنِ ِخْفُت الَْمَواىَِلَ ِمن َوَرائِي َواًَكنَِت اْمَرأ

َ
أ

نَك َويَِلًّا، يَِرثيُِِن َوَيرُِث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعلُْه َرّبِ َرِضيًّا}))) ُ ِمن دَلَّ
وقد اأثنى اهلل »عز وجل« على والدة ال�شيد امل�شيح »عليهما ال�شالم« يف م�ا�شع 

عديدة من القراآن الكرمي وو�شفها ب�شفات عديدة:

اإليه الهديَة لعلمه  َحَسٍن}))). فقد يرف�س املهَدى  بَِقُبوٍل  َربَُّها  1. {َفَتَقبَّلََها 
بخبث نية املُعطي، اأو عدم �شالمة الهدية من حيث امل�شدر مثاًل، اأو ألأن املعطي 

يريد غر�شًا �شخ�شيًا يف املقابل، ومِل يكن األإهداء تقديرًا لل�شداقة مثاًل. 

وقد يتقّبل املهَدى اإليه الهديَة على م�ش�س وتردد خ�فًا من نية املُهدي، وذلك 
ب�شبب غم��س الدافع احلقيقي من وراء ذلك. كما قد يتقبلها قب�أًل غري ح�شن، 
�شاأنه  بح�شب  املت�ّقع  من  بكثري  اأقل  الهدية  هذه  ألأن  اأو  ُيحب،  أل  مّمن  ألأنها 

ومقاِمه، اأو بح�شب ظرف األإهداء كاألعتذار. 

ح�شنًا،  قب�أًل  اهلل  تقبلها  فقد  مرمي  ال�شيدة  والدة  قّدمتها  التي  الهدية  اأما 
بلحاظ النية والدافع وقيمة الهدية و�شائر خ�ش��شياتها.

َنَباتًا َحَسًنا}))). فه� -يف املقام األأول- ربُّها، والرّب ه� الذي  نَبَتَها 
َ
2. {َوأ

1. مرمي:6-4.
2. اآل عمران: 37.
3. اآل عمران: 37.
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يدّبر األأم�ر ويدير �شئ�نها ويحافظ عليها وي�ؤّمن لها احتياجاتها، ولذا يقال 
وتعاىل«، خالق  »�شبحانه  بل ه� اهلل  رّب،  كاأي  لي�س  الرّب  األأ�شرة. وهذا  ربُّ 
ومالك كل �شيء، وه� على كل �شيء قدير، وه� الرحمن الرحيم العليم ال�شميع 
املجيب. وه� -ثانيًا- اجل�اد الكرمي الذي يقاِبل ال�شاحلات من اأعمال عباده 
اهَلَل  ُيْقرُِض  ِي  اذَّلَّ َذا  الدني�ي واألأخروي: {مَّن  العطاء  باأ�شعاف م�شاعفة من 
ْضَعاًفا َكثرَِيةً َواهَلُل َيْقبُِض َوَيْبُسُط ِإَويََلِْه تُرَْجُعوَن}))).

َ
قَْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه هََلُ أ

واإن  الكالم  هذا  الرَِّجيِم}))).  ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  َوُذّرِيََّتَها  بَِك  ِعيُذَها 
ُ
أ {ِإَويِّنِ   .3

بتقّبل  األإلهي  اجل�اب  اأن  اإأل  الدعاء،  وبل�شان  مرمي  ال�شيدة  والدة  من  �شدر 
الهدية قب�أًل ح�شنًا، واإنباتها نباتًا ح�شنًا ُير�شد اإىل اأن اهلل »�شبحانه« حّقق لها 
ذلك، ف�شارت ال�شيدة مرمي حتت رعاية اإلهّية ُت�شّددها وَتهديها وُتبعد عنها 

تاأثريات و�شاو�س ال�شيطان الرجيم.

اأثنى  الذي  زمانها  نبي  وعناية  رعاية  لتك�ن حتت  َزَكِريَّا})))،  لََها  4. {َوَكفَّ
اهلل عليه يف م�ا�شع عديدة من القراآن الكرمي، وهذا جزء من ا�شتجابة دعاء 

والدتها، وُح�شن تقّبل اهلل لذلك النذر الذي قّدمته.

يِنَّ لَِك َهَذا 
َ
5. {لَُكََّما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا الِْمْحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِْزقًا قَاَل يَا َمْرَيُم أ

قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهَللِ إِنَّ اهَلَل يَْرُزُق َمن يََشاء بَِغرْيِ ِحَساٍب}))).

1. البقرة:245.
2. اآل عمران:36.
3. اآل عمران: 37.
4. اآل عمران: 37.
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املحراب  تتعّبد اهلل يف  كانت  بها، فهي  األإلهية  العناية  اآخر من  وهذا جزء 
حمرابها  تفارق  اأن  وتاأبى  باجل�ع،  اإح�شا�شها  ويغلبها  الطعام،  وقت  وياأتي 
لتاأكل، ألأنها أل تريد اأن تفارق مناجاتها احلبيبة هلل، فري�شل اهلل اإليها برزقه 
املتمّثل بالطعام الذي تف�ح منه الرائحة الطيبة -كما تق�ل بع�س الروايات- اأو 
تاأتيها ثمار ال�شيف  الطعام الذي أل يتنا�شب وامل��شم الذي كانت فيه، حيث 
يف ال�شتاء، وثمار ال�شتاء يف ال�شيف. وحيث يدخل عليها زكريا يف بع�س هذه 
احلاألت فاإنه يفاجاأ بذلك ويت�شاءل عن م�شدر الطعام وه� املتكّفل بها، ومِل 

يكن قد اأتاها ب�شئ منه، فتجيبه باأنه من عند اهلل!

وقد ُيالحظ على الروايات التي تق�ل اأنها كانت حت�شل على فاكهة ال�شتاء يف 
ال�شيف، والعك�س �شحيح، باأن هذا خمالف للحكمة األإلهية من تنّ�ع الفاكهة 
بحيث تنا�شب حما�شيل كل م��شم حاجات ذلك امل��شم. فحيث يحتاج األإن�شان 
اإىل )الفيتامني �شي( خالل م��شم الربد وتقّلب اله�اء، تكرث احلم�شيات وما 
�شابهها لغناها بذلك. وحيث يحتاج األإن�شان اإىل ال�ش�ائل خالل فرتة ال�شيف، 

تكرث الف�اكه الرّيانة كالبطيخ.

ما  على  كانت حت�شل  ال�شيدة مرمي  باأن  األآية-  تاأويل  نق�ل -يف  اأن  ويكفي 
ل  املتكفِّ وه�  ال�شالم«،  »عليه  زكريا  به  ياأتيها  اأن  قبل  الطعام  اإليه من  حتتاج 
َعلَْيَها  َدَخَل  {لَُكََّما  ق�له  بلحاظ  الدوام  على  ر  يتكرَّ كان  األأمر  هذا  واأنَّ  بها، 
وتعظيم  التعجب  على  والباعث  املفاجاأة  األأمر مبثابة  فكان  الِْمْحَراَب}  َزَكِريَّا 

هذه الفتاة يف نف�س ال�قت. 

اأما من الذي كان ياأتيها بالرزق؟ األأمر غري وا�شح، ألأن األآية مِل تتكلم عن 
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اأنَّ  ِعنِد اهَللِ} مبعنى  ِمْن  هذا اجلانب، ولي�س بال�شرورة اأن يك�ن ق�ُلها {ُهَو 
تاأتيها به، واإْن كان هذا ممكنًا ومقب�أًل، وم�ؤيَّدًا برواية �ِشفر يعق�ب  املالئكة 
كما مّر معنا، ولكن عندما ُي�شّخر اهلل من النا�س َمن ي�ّفر لها الطعام دون اأن 

تطلبه، فهذا اأي�شًا من عند اهلل. 
فعندما نقراأ ق�له »تعاىل« يف اأج�اء غزوة بدر الكربى: {..... َوَما انلَّرْصُ إاِلَّ 
ِمْن ِعنِد اهَللِ إِنَّ اهَلَل َعِزيٌز َحِكيٌم})))، هل هذا يعني اأنه ح�شل ب�ش�رة غيبية 
حم�شة، اأم بيد َمن �شّخرهم اهلل لتحقيق الن�شر باألإ�شافة اإىل العامل الغيبي 

اخلفي؟ من ال�ا�شح اأّن األأمر مِل يكن بال�ش�رة األأوىل.
باإيجاد  تتعلق  تتحدث عن طبيعة غيبية  التي  املق�ألت  بع�س  البني  ولكن يف 

الرزق ملرمي بتلك ال�ش�رة، فلن�شتعر�س بع�شًا مما جاء من هذا الباب:
 يف تف�شري الطربي عن الـح�شن، قال: )وجد عندها رزقًا من ال�شماء من 

اهلل، لي�س من عند النا�س())).
ال�شيدة مرمي  اأن  اإذ جند  الفكرة،  ي�ؤّكد هذه  اآخر  �ِشفر يعق�ب ن�س   ويف 
عندما جاءت مب�ل�دها اأمام الكاهن قال لها: )ملاذا فعلت هذا؟ وملاذا اأذَللِت 
نف�شِك ون�شيِت الربَّ اإلِهك؟ اأنِت التي تربيِت يف قد�س األأقدا�س، واأخذِت طعامًا 

من يد َمالك ...())).
 وبالغ البع�س يف األأمر كما يف املروي يف تف�شري الطربي عن ابن عبا�س اأنه 

1. األأنفال:10.
2. الطربي: جامع البيان، ج3، �س 334.

3.https://www.newadvent.org/fathers/0847.htm
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قال: )وجد عندها ثمار اجلنة())). 
 وبالغ اآخرون فقال�ا بال دليل: )وقيل : اإنها مِل تر�شع قط، واإمنا كان ياأتيها 

رزقها من اجلنة())).
 وبالغ حممد بن اإ�شحاق حيث قال: )�شّمها اإىل خالتها اأم يحيى حتى اإذا 
و�شطها  بابه يف  وجعل  امل�شجد  لها حمرابًا يف  بنى  الن�شاء  مبلغ  وبلغت  �شّبت 
ياأتيها  وكان  اإليها غرُيه،  َي�شعد  وأل  الكعبة،  باب  ب�شلم مثل  اإأل  اإليها  ُيرقى  أل 

بطعامها و�شرابها ودهنها كلَّ ي�م())).
 وزاد البع�س مبالغة يف األأمر، ففي تف�شري الطربي عن الربـيع، قال: )جعل 
فـاكهة  فـيجد عندها  علـيها،  يدخـلها  فكان  اأب�اب،  �شبعة  علـيها  دونها  زكريا 

ال�شتاء فـي ال�شيف، وفـاكهة ال�شيف فـي ال�شتاء())).
إِنَّ اهَلَل اْصَطَفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك ىَلََعَ نَِساء  َمْرَيُم  6. {ِإَوْذ قَالَِت الَْمالئَِكُة يَا 

الَْعالَِمنَي}))).
لها  لها مبا  اإخباٌر  َوَطهََّرِك}  اْصَطَفاِك  اهَلَل  الطباطبائي: ){إِنَّ  العالمة  قال 
اهلل،  لعبادة  تقبلها  فا�شطفاوؤها  واملنزلة،  الكرامة  من  »�شبحانه«  اهلل  عند 
وا�شطفاِك  مع�ش�مة،  م�شطفاة  فهي  اهلل،  بع�شمة  اعت�شامها  وتطهريها 
على ن�شاء العاملني... األ�شطفاء املتعّدي بعَلى ُيفيد معنى التقدم... وعلى هذا 

1. الطربي: جامع البيان، ج3، �س 334.
2. الطرب�شي: جُممع البيان، ج2، �س 284.
3. امللج�شي: بحار األأن�ار، ج14، �س 196.

4. الطربي: جامع البيان، ج3، �س 334.
5. اآل عمران:42.
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فا�شطفاوؤها على ن�شاء العاملني تقدمي لها عليهن())).
ثم اعترب العالمة اأّن حملها ووألدتها بال�ش�رة العجيبة يف القراآن الكرمي ه� 
وجه ا�شطفائها وتقدميها على الن�شاء من العاملني، م�شتدأًل بق�له »�شبحانه«: 

ِك بَِكلَِمٍة ّمِْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيىََس  ُ 1. {إِْذ قَالَِت الَْمالئَِكُة يَا َمْرَيُم إِنَّ اهَلَل يَُبرَّشِ
بنَِي، َوُيَكّلُِم انلَّاَس يِِف الَْمْهِد َوَكْهاًل  ْنَيا َواآلِخَرةِ َوِمَن الُْمَقرَّ اْبُن َمْرَيَم وَِجيًها يِِف ادَلُّ

احِْلنَِي}))). َوِمَن الصَّ
آيًَة  َواْبَنَها  وََجَعلَْناَها  وِحَنا  رُّ ِمن  فِيَها  َفَنَفْخَنا  َفرَْجَها  ْحَصَنْت 

َ
أ {َوالَّيِِت   .2
ّلِلَْعالَِمنَي}))). 

قَْت  وِحَنا َوَصدَّ ْحَصَنْت َفرَْجَها َفَنَفْخَنا فِيِه ِمن رُّ
َ
3. {َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَّيِِت أ

بَِكلَِماِت َرّبَِها َوُكُتبِِه َواًَكنَْت ِمَن الَْقانِتنَِي}))).
وقال العالمة ف�شل اهلل حمتماًل اأن تكرار األ�شطفاء للدأللة على األختيار 
العالمة  ذكره  ما  مع  بذلك  ليلتقي  األ�شتثنائية،  املهمة  لهذه  الن�شاء  بني  من 
طاهرًة  وجعلها  لكرامته  اختارها  اهلل  باأنَّ  املالئكة  )اأخربتها  الطباطبائي: 
وهٍم  اأّي  يداخلها  فال  بالطهر،  ال�شع�ر  اإح�شا�شها  يف  ليتعّمق  الدن�س،  من 
ألأنَّ ذلك ه� معنى عملية  ماأل�ف،  ينتظرها من م�قف غري  ب�شبب ما  طارئ 
ا كان يف تكرار كلمة  األ�شطفاء من خالل ما ت�حي به من التمّيز والتقّدم. ورمبَّ

1. الطباطبائي: امليزان، ج3، �س 188.
2. اآل عمران:46-45.

3. األأنبياء:91.
4. التحرمي:12.
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يحدث  ولن  يحدث  لـم  لها  يحدث  ما  باأّن  واإيحاء  للفكرة  تاأكيد  »األ�شطفاء« 
لغريها من ن�شاء العاملني... فهّن أل يحملن اإأّل بال��شائل الطبيعية للحمل، اأّما 
هي ف�شتحمل ب��شيلٍة جديدٍة من و�شائل القدرة األإلهّية ل�ألدة األإن�شان، الذي 
ا اأثار هذا  �شيك�ن ممّيزًا ومعجزة يف طريقة خلقه ومنّ�ه العقلي والروحي. ورمبَّ
النداء يف نف�شها �شع�رًا باحَلرْية اأمام هذا ال�شّر اخلطري الذي يلّفه الغم��س 
ها جتهل كنهه، وتريد اأن تعي ماذا  واألإبهام، فهي تعرف اأنَّه �شّر عظيم، ولكنَّ
يجب عليها اأن تفعله من فرو�س ال�شكر له على هذه الكرامة اخلفّية؟ وحّدثتها 
املالئكة اأنَّ عليها اأن تبقى يف اأج�اء عبادة اهلل لتبقى يف األأج�اء الروحّية التي 
له القن�ت من معنى الطاعة عن  تبتعد بها عن حدود املادة، فتقنت يف ما ميثِّ
له هذا األنحناء من ال�شع�ر باألن�شحاق  خ�ش�ع، وتركع وت�شجد هلّل، يف ما ميثِّ
ال�شعف  م�شاعر  كلِّ  من  يحميها  الذي  ه�  فذلك  اهلل...  عظمة  اأمام  الذاتي 
ظّل  يف  األنتظار  على  ُي�شاعدها  الذي  وه�  األآخرين،  مع  واأل�شطهاد  والقهر 
اْقُنيِِت  َمْرَيُم  الالحقة: {يَا  األآية  اإىل  بذلك  ي�شري  ال�شاحب())). وه�  الغم��س 

لَِرّبِِك َواْسُجِدي َواْرَكيِِع َمَع الرَّاكِِعنَي}))).

آيًَة  َواْبَنَها  وََجَعلَْناَها  وِحَنا  رُّ ِمن  فِيَها  َفَنَفْخَنا  َفرَْجَها  ْحَصَنْت 
َ
أ {َوالَّيِِت   .7

قََراٍر  َذاِت  َربَْوةٍ  إىََِل  َوآَوْيَناُهَما  آيًَة  ُه  مَّ
ُ
َوأ َمْرَيَم  اْبَن  {وََجَعلَْنا  ّلِلَْعالَِمنَي})))، 

جاء  الذي  احلمل  بهذا  معها-  -وابنها  »�شبحانه«  اهلل  جعلها  َوَمِعنٍي}))). 

1. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج4، �س 145.
2. اآل عمران:43.

3. األأنبياء:91.
4. امل�ؤمن�ن:50.
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ب�ش�رة غري اعتيادية وغيبية اآيًة للعاملني:
1( اآية على اأن اهلل »�شبحانه وتعاىل« على كل �شيء قدير.

2( واآية على اأنه كما خلق عي�شى بن مرمي بهذه ال�ش�رة لقادر على اأن يعيد 
اأو  فيثيبهم  ليحا�شبهم،  اأن �شاروا رميمًا  بعد  اإىل احلياة  القيامة  ي�م  النا�س 
ا رَُضَِب اْبُن  يعاقبهم. وهذا قريب من ق�له »تعاىل« عن امل�شيح ابن مرمي: {َولَمَّ
نَّ بَِها َواتَّبُِعوِن  اَعِة َفال َتْمرََتُ وَن..... ِإَونَُّه لَِعلٌْم ّلِلسَّ َمْرَيَم َمَثاًل إَِذا قَْوُمَك ِمْنُه يَِصدُّ
ْسَتِقيٌم}))). فمعنى ك�نه علمًا لل�شاعة اأنه اآية ودليل وحجة تثبت  اٌط مُّ َهَذا رِِصَ
عل�  على  يدّل  ما  اأي�شًا  األأحاديث  ويف  األأخروي.  البعث  اإمكانية  خاللها  من 

�شاأنها ومقامها الرفيع عند اهلل وبع�س �شفاتها كما �شياأتي.

•• خيرّيتها على سائر النساء:
 عن اأبي احل�شن األأول -األإمام م��شى الكاظم- »عليه  ال�شالم« قال: )قال 
اأربعًا:  اإن اهلل »عزوجل« اختار من الن�شاء  واآله«:  ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه 

مرمي، واآ�شية، وخديجة، وفاطمة())).
 عن اأن�س بن مالك اأن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« قال: )ح�شُبك من ن�شاء 
العاملني مرمي بنت عمران، وخديجة بنت خ�يلد، وفاطمة بنت حممد »�شلى 

اهلل عليه و�شلم« واآ�شية بنت مزاحم امراأة فرع�ن())).
اأبي بخط يده... عن  اأحمد بن حنبل قال: وجدت يف كتاب   عبد اهلل بن 

1. الزخرف:61-57.
2. املجل�شي بحار األأن�ار ، ج 14، �س 201.

3. املجل�شي بحار األأن�ار ، ج 43، �س 51.
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عروة قال: )قالت عائ�شة لفاطمة »ر�شي اهلل عنها« بنت ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل 
يق�ل:  واآله«  ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه  �شمعت  اإين  اأب�شرك  اأأل  و�شلم«:  عليه 
ر�ش�ل اهلل  بنت  وفاطمة  بنت عمران،  اأربع: مرمي  اأهل اجلنة  ن�شاء  »�شيدات 

»�شلى اهلل عليه و�شلم«، وخديجة بنت خ�يلد، واآ�شية())).

•• ُحسن ِخلقتها:
اأبا  �شمعت  قال:  �شام  اآل  م�ىل  األأعلى  عبد  )عن  الكايف:  من  الرو�شة  يف 
قد  التي  القيامة  ي�م  احل�شناء  باملراأة  ت�ؤتى  يق�ل:  ال�شالم«  »عليه   عبداهلل 
افتتنت يف ح�شنها، فتق�ل: يا رب، ح�ّشنَت َخْلقي حتى لقيُت ما لقيت، فُيجاء 
مبرمي »عليها  ال�شالم« فٌيقال: اأنِت اأح�شن اأم هذه؟ قد ح�ّشناها فلم تفتنت())).

بالطبع أل ن�شتطيع اأن نقبل باملعنى احلريف لهذه الرواية اإن �شح �شدورها عن 
األإمام »عليه ال�شالم«، اإذ اأن هذا يعني اأن تك�ن ال�شيدة مرمي »عليه ال�شالم« 
اأكرثهن!  وما  بجمالها،  افَتتنت  امراأة  كل  اأمام  للح�ش�ر  لال�شتدعاء  معّر�شة 
ولك اأن تتخّيل املنظر... ويف هذا امتهان لل�شيدة مرمي من دون �شك، ومن هنا 
قد يك�ن املعنى -ل� �شححنا الرواية- اأّن �ش�رتها تظهر لهن، اأو �شيئًا من هذا 

القبيل، أل اأنها ُت�شتدعى ب�شخ�شها من حني ألآخر.

•• زواجها:
هل  مرمي...  ال�شيدة  زواج  م�شاألة  وهي  وقفة،  اإىل  حتتاج  م�شاألة  البني  ويف 
تزّوجت خالل حياتها اأم بقيت عزباء بت�أًل حتى ت�فاها اهلل، علمًا باأننا أل نعلم 

1. احلاكم الني�شاب�ري: امل�شتدرك على ال�شحيحني، ح 4905.
2. الكليني: الرو�شة من الكايف، �س 228.
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متى ت�ّفيت بال�شبط، هل كانت على قيد احلياة بعد حادثة ال�شلب، اأم اأنها 
ت�ّفيت قبل نبّ�ة امل�شيح، اأم بعد ذلك، فالقراآن الكرمي أل يذكر �شيئًا عن حياتها 
بعد وألدة ابنها ونطقه يف املهد، وما يف الروايات وكتب التف�شري اأخبار ظنية أل 
ن�شتطيع اجلزم مب�شم�نها ول� �شّحت اأ�شانيدها، ويف العهد اجلديد حديث عن 
ح�ش�رها حادثة ال�شلب، واأنها كانت على قيد احلياة بعد رفع ابنها امل�شيح، 

وهذا ممكن ولكنه يبقى خربًا ظنيًا اأي�شًا.  
يخل� القراآن من اأّي ذكر لزواجها خالل حياتها، واإن بنّي اأنها مِل مُت�ّس من 
َنا 

َ
أ إِنََّما  باأنها �شرُتزق ب�شبي: {قَاَل  ِقَبل رجل اإىل حني نزول الروح ألإبالغها 

يِنَّ يَُكوُن ىَِل ُغالٌم َولَْم َيْمَسْسيِِن برَََشٌ 
َ
َهَب لَِك ُغالًما َزكِيًّا، قَالَْت أ

َ
َرُسوُل َرّبِِك أِل

ُك بَِغيًّا}))).
َ
َولَْم أ

ثم األإ�شارة �شمنًا اإىل ا�شتمرار ذلك اإىل حني وألدتها للم�شيح »عليه ال�شالم« 
لََقْد  َمْرَيُم  يَا  قَالُوا  حَُتِْمُلُه  قَْوَمَها  بِِه  َتْت 

َ
{َفأ النا�س:  من  جمع  اأمام  به  واألإتيان 

ِك بَِغيًّا}))).  مُّ
ُ
 َسوٍْء َوَما اََكنَْت أ

َ
ُبوِك اْمَرأ

َ
ْخَت َهاُروَن َما اََكَن أ

ُ
ِجْئِت َشيًْئا َفِريًّا، يَا أ

القرعة  التي مّتت عن طريق  الثانية  اأن احلديث عن كفالتها  احتملنا  ولكننا 
ع�شرة  الثانية  بل�غها  بعد  املعبد/الهيكل  من  بخروجها  تتعّلق  كانت  باألأقالم 
من عمرها وانتهاء مدة بقائها فيه، ومن َثّم احتمال زواجها ألحقًا كاأّية فتاة 
يف مثل عمرها وو�شِعها، وه� احتمال معق�ل يف نف�شه، بغ�ّس النظر عن األأدلة 

ية على ذلك. التاريخية والن�شّ

1. مرمي: 20-19.
2. مرمي:28-27.
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اأما األأخبار والروايات األإ�شالمية واأق�ال املف�شرين ففيها ما يدّل على وج�د 
ي��شف النجار يف حياة ال�شيدة مرمي، مع اختالف يف ك�نه قد تزوج بها اأم أل، 

ويف ما يلي بع�س مناذج هذه املرويات واألأق�ال.

 يف تف�شري الطربي بال�شند عبد ال�شمد بن معقل، اأنه �شمع وهب بن منّبه 
-وبذا تك�ن الرواية من األإ�شرائيليات- يق�ل: )ملا ا�شتملت مرمي على احلمل، 
كان معها َقرابة لها، يقال له ي��شف النَّجار، وكانا منطلقني اإىل امل�شجد الذي 
عند جبل �شهي�ن، وكان ذلك امل�شجد ي�مئذ من اأعظم م�شاجدهم، فكانت مرمي 
وي��شف يخدمان يف ذلك امل�شجد، يف ذلك الزمان ، وكان خلدمته ف�شل عظيم، 
فرغبا يف ذلك، فكانا يليان معاجلته باأنف�شهما، حتبريه وكنا�شته وطه�ره، وكل 
عمل يعمل فيه، وكان أل يعمل من اأهل زمانهما اأحد اأ�شّد اجتهاًدا وعبادة منهما، 
فكان اأّول من اأنكر حمل مرمي �شاِحُبها ي��شف، فلما راأى الذي بها ا�شتفظعه، 
اأن  ي��شف  اأراد  فاإذا  اأمرها،  ي�شع  يدر على ماذا  فلم  به،  وعظم عليه، وفظع 
اأن  اأراد  واإذا  قّط،  �شاعة  تغب عنه  واأنها مِل  وبراءتها،  يتهمها، ذكر �شالحها 
اأّول كالمه  يربئها، راأى الذي ظهر عليها، فلما ا�شتّد عليه ذلك كلمها، فكان 
اإياها اأن قال لها: اإنه قد حدث يف نف�شي من اأمرك اأمر قد خ�شيته، وقد َحَر�شت 
على اأن اأميته واأكتمه يف نف�شي، فغلبني ذلك، فراأيت الكالم فيه اأ�شفى ل�شدري، 
قالت: فقل ق�أل جميال قال: ما كنت ألأق�ل لك اإأل ذلك، فحدثيني، هل ينبت زرع 
بغري بذر؟ قالت: نعم، قال: فهل تنبت �شجرة من غري غيث ي�شيبها؟ قالت: 
نعم ، قال: فهل يك�ن ولد من غري ذكر؟ قالت: نعم، اأمِل تعلم اأن اهلل تبارك 
وتعاىل اأنبت الزرع ي�م خلقه من غري بذر، والبذر ي�مئذ اإمنا �شار من الزرع 



والدة السيد المسيح166166

الذي اأنبته اهلل من غري بذر، اأو مِل تعلم اأن اهلل بقدرته اأنبت ال�شجر بغري غيث، 
واأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة لل�شجر بعد ما خلق كّل واحد منهما وحده، 
اأم تق�ل: لن يقدر اهلل على اأن ينبت ال�شجر حتى ا�شتعان عليه باملاء، ول�أل ذلك 
مِل يقدر على اإنباته؟ قال ي��شف لها: أل اأق�ل هذا، ولكني اأعلم اأن اهلل تبارك 
وتعاىل بقدرته على ما ي�شاء يق�ل لذلك كن فيك�ن، قالت مرمي: اأو مِل تعلم اأن 
اهلل تبارك وتعاىل خلق اآدم وامراأته من غري اأنثى وأل ذكر؟ قال: بلى، فلما قالت 
له ذلك، وقع يف نف�شه اأن الذي بها �شيء من اهلل تبارك وتعاىل، واأنه أل ي�شعه اأن 
ي�شاألها عنه، وذلك ملا راأى من كتمانها لذلك ، ثم ت�ىل ي��شف خدمة امل�شجد، 
وكفاها كل عمل كانت تعمل فيه، وذلك ملا راأى من رقة ج�شمها، وا�شفرار ل�نها، 
وكلف وجهها، ونتّ� بطنها، و�شعف قّ�تها، وداأب نظرها، ومِل تكن مرمي قبل ذلك 
كذلك، فلما دنا نفا�شها اأوحى اهلل اإليها اأن اأخرجي من اأر�س ق�مك ، فاإنهم 
اإن ظفروا بك عريوك، وقتل�ا ولدك، فاأف�شت ذلك اإىل اأختها، واأختها حينئذ 
ُحبلى، وقد ب�شرت بيحيى، فلما التقيا وجدت اأّم يحيى ما يف بطنها خّر ل�جهه 
�شاجدا معرتفا لعي�شى، فاحتملها ي��شف اإىل اأر�س م�شر على حمار له لي�س بينها 
حني ركبت وبني األإكاف �شيء، فانطلق ي��شف بها حتى اإذا كان متاخما ألأر�س 
م�شر يف منقطع بالد ق�مها، اأدرك مرمي النفا�س، اأجلاأها اإىل اآرّي حمار، يعنى 
مذود احلمار، واأ�شل نخلة، وذلك يف زمان اأح�شبه بردا اأو حّرا -ال�شّك من اأبي 
جعفر- فا�شتّد على مرمي املخا�س، فلما وجدت منه �شّدة التجاأت اإىل النخلة 
فاحت�شنتها واحت��شتها املالئكة، قام�ا �شف�ًفا حمدقني بها())). وخرب وهب 

ابن منبه م�شابه يف ال�شبك العام للرواية األإجنيلية.
1. الطربي: جامع البيان، ج15، �س 497-495.
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ومالأت  به  حملت  )فلما  قال:  اأنه  اإ�شحاق  بن  حممد  عن  كثري  ابن  ونقل   
ُقلَّتها))) ورجعت، ا�شتم�شك عنها الدم واأ�شابها ما ي�شيب احلامل على ال�لد 
من ال��شب والرتّحم وتغرّي الل�ن، حتى فطر ل�شانها، فما دخل على اأهل بيٍت ما 
دخل على اآل زكريا)))، و�شاع احلديث يف بني اإ�شرائيل، فقال�ا: »اإمنا �شاحُبها 
من  واتخذت  النا�س،  من  وت�ارت  غريه،  الكني�شة  يف  معها  يكن  ومِل  ي��شف«، 

دونهم حجابًا، فال يراها اأحد وأل تراه())).
 ويف بحار األأن�ار عن: األأمايل لل�شدوق بال�شند عن �شالح بن علقمة عن 
بنت  مرمي  ين�شب�ا  مِل  )اأ  ط�يل:  حديث  يف  قال  اأنه  ال�شالم«:  »عليه  ال�شادق 

عمران اإىل اأنها حملت بعي�شى من رجل جنار ا�شمه ي��شف؟...())).
بالطبع، فاإّن كتاب العهد اجلديد ي�ؤّكد زواجها، ويحّدد ا�شم الزوج ون�َشَبه، 
وجنده حا�شرًا يف العديد من األأحداث املتعّلقة بال�شيد امل�شيح »عليه ال�شالم«، 
أل�شيما يف فرتة احلمل به ووألدته وطف�لته، بل اإن الن�ش��س امل�شيحية ت�ؤكد اأن 
للم�شيح اإخ�ة من جهة األأم، وتذكر اأ�شماءهم، وتن�شب اإليهم اأدوارًا ألحقة يف 
الدع�ة للم�شيح، واإن كانت ن�ش��س اأخرى -أل تعرتف بها الكني�شة- تذكر اأنهم 

من ذرّية زوج ال�شيدة مرمي من زيجة �شابقة... فما هي احلقيقة؟
ما  ي��شف(  )القّدي�س  عن�ان  حتت  الكاث�ليكية  امل��ش�عات  اإحدى  يف  جاء 
ترجمته اأّن من املحتمل اأنه خطب ال�شيدة مرمي ثم تزّوجها يف النا�شرة، ولكن 

1. الُقّلة: اآنية فخارية ي��شع فيها املاء.
2. حلراجة امل�قف.

3. ابن كثري: تف�شري القراآن العظيم، ج5، �س 197.
4. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج14، �س 219.
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من ال�شعب البّت يف حتديد متى مت الزواج، هل كان ذلك قبل جت�ّشد امل�شيح 
التاريخ. معظم  املف�شرين ط�ال  كبار  األأمر  اختلف يف هذا  وقد  بعده)))؟  اأم 
املف�شرين املحَدثني -وتبعًا لق�ل القدي�س ت�ما- يذهب�ن اإىل الق�ل باأن ال�شيدة 
هذا  واأن  باحلمل،  الب�شارة  جاءتها  حني  لي��شف  خمط�بة  فقط  كانت  مرمي 

الراأي ه� األأوفق بن�ش��س األأناجيل.
وت�شيف امل��ش�عة الكاث�ليكية اأّن يف البني تفا�شيل كثرية يف األأناجيل والكتب 
املنح�لة - اأي غري املعرتف بها كن�شيًا - وأل ميكن األعتماد عليها، وهي تذكر 
اأن ي��شف حني بلغ األأربعني من عمره تزوج امراأة ا�شمها )ِملكا( اأو )اإ�شكا( اأو 
)�شال�مي( على اختالف األأق�ال  وعا�شا معًا ملدة 49 �شنة، وُرزقا ب�شّتة اأبناء، 

ابنتني واأربعة اأوألد، وكان يعق�ب اأ�شغرهم. 
وبعد عام من وفاة زوجته، ومب�ازاة اإعالن الكهنة يف اليه�دية - اأي و�شط 
ممن  -اأي  يه�ذا  �شبط  يف  يجدوا  اأن  يف  يرغب�ن  اأنهم   - فل�شطني  وجن�ب 
ينحدرون من ذرية يه�ذا ابن النبي يعق�ب والذين فيهم املُــْلك- رجاًل حمرتمًا 

يك�ن زوجًا ملرمي، والتي كان يرتاوح �شّنها بني الثانية ع�شرة والرابعة ع�شرة. 
يف ذلك ال�قت كان ي��شف قد جاء اإىل اأور�شليم -وه� يف الت�شعني من عمره- 
وعر�س نف�شه كاأحد املر�ّشحني للزواج بها. وحتّقق ذلك ب�ش�رة اإعجازية اإذ اختار 
اهلل ي��شف ليك�ن زوجها. وبعد ذلك بعامني، جاءت الب�شارة بامل�ل�د )امل�شيح(. 

هذه التفا�شيل -بح�شب امل��ش�عة الكاث�ليكية- اكت�شبت بع�س ال�شعبية على 
مّر الع�ش�ر، ولكنها غري قان�نية اإذ مِل تعرتف بها الكني�شة، ولكن وج�د اأ�شماء 

1. املق�ش�د بالتج�شد هنا ظه�ر امل�شيح يف �ش�رة جنني ب�شري، ومبعنى اآخر احلمل.
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يف  انعك�س  وما  النا�س  عامة  بني  منت�شر  ه�  ما  مع  األإجنيل  يف  امل�شيح  اإخ�ة 
الل�حات الفنية من ت�شاوير ل�شخ�شية ي��شف، جعل بع�س الكّتاب الكن�شيني 

ي�اجه�ن �شع�بة يف تف�شري زواج مرمي من ي��شف بينما ه� رجل عج�ز.
وحتّدثت امل��ش�عة اأي�شًا عن األأحداث التي ت�اجد فيها ي��شف �شمن ق�شة 
وألدة امل�شيح والهروب اإىل م�شر ثم الع�دة اإىل الديار، ثم فقدان امل�شيح بعد 
زيارة قامت بها العائلة ألأور�شليم اإذ كان امل�شيح يف الثانية ع�شرة من عمره. ثم 
اأ�شافت اأّن هذا ه� اآخر ما ن�شمعه عن القدي�س ي��شف يف الكتابات املقد�شة، وقد 
نفرت�س اأن ي��شف، وه� والد ي�ش�ع بالتبّني، مات قبل بداية حياة امل�شيح املخلِّ�س 
امل�شيح  والدة  تتحدث عن  األأناجيل  اأن  واأ�شافت  بعثته.  بداية  اأي قبل  العامة، 

واإخ�ته يف املرحلة الالحقة -اأي التي اأعقبت بعثته- وذلك يف عدة م�ا�شع:
ُه َواإِْخَ�ُتُه َقْد َوَقُف�ا َخاِرًجا  ُم�َع اإَِذا اأُمُّ ففي اإجنيل متى: )َوِفيَما ُهَ� ُيَكلُِّم اجْلُ

َطاِلِبنَي اأَْن ُيَكلُِّم�ُه())).
ْر�َشُل�ا اإَِلْيِه  ُه َوَوَقُف�ا َخاِرًجا َواأَ مُّ ويف اإجنيل مرق�س: )َفَجاَءْت ِحيَنِئٍذ اإِْخَ�ُتُه َواأُ

َيْدُع�َنُه())).

ُل�ا اإَِلْيِه ِل�َشَبِب  ُه َواإِْخَ�ُتُه، َومَِلْ َيْقِدُروا اأَْن َي�شِ ويف اإجنيل ل�قا: )َوَجاَء اإَِلْيِه اأُمُّ
ْمِع())). اجْلَ

ِة،  اْلَيُه�ِديَّ اإِىَل  َواْذَهْب  ُهَنا  ِمْن  »اْنَتِقْل  اإِْخَ�ُتُه:  َلُه  )َفَقاَل  ي�حنا:  اإجنيل  ويف 

1. الكتاب املقد�س، العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 12، 46.
2. الكتاب املقد�س، العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 3، 31.

3. الكتاب املقد�س، العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 8، 19.
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ِتي َتْعَمُل())). ا اأَْعَماَلَك الَّ ِلَكْي َيَرى َتاَلِميُذَك اأَْي�شً

لكن أل جند لي��شف ِذكرًا بعد حادثة �شياعه وه� �شبي، وكل ما يف األأمر اأن 
األأناجيل تذكر اأنه كان ي�شار اإىل امل�شيح على اأنه )ابن ي��شف(:

َعْنُه  َكَتَب  الَِّذي  »َوَجْدَنا  َلُه:  َوَقاَل  َنَثَناِئيَل  َوَجَد  اإجنيل ي�حنا: )ِفيُلبُّ�ُس  ففي 
َرِة«())). ا�شِ اُم��ِس َواألأَْنِبَياُء َي�ُش�َع اْبَن ُي��ُشَف الَِّذي ِمَن النَّ ُم��َشى يِف النَّ

َعاِرُف�َن  َنْحُن  الَِّذي  ُي��ُشَف،  ْبَن  َي�ُش�َع  ُهَ�  هَذا  »اأََلْي�َس  )َوَقاُل�ا:  اأي�شًا:  وفيه 
َماِء؟«())). ِه؟ َفَكْيَف َيُق�ُل هَذا: اإِينِّ َنَزْلُت ِمَن ال�شَّ مِّ ِباأَِبيِه َواأُ

ْعَمِة  النِّ َكِلَماِت  ِمْن  ُب�َن  َوَيَتَعجَّ َلُه  َي�ْشَهُدوَن  ِميُع  اجْلَ )َوَكاَن  ل�قا:  اإجنيل  ويف 
اِرَجِة ِمْن َفِمِه، َوَيُق�ُل�َن: »اأََلْي�َس هَذا اْبَن ُي��ُشَف؟«())). اخْلَ

، َواإِْخَ�ُتُه  ُه ُتْدَعى َمْرمَيَ اِر؟ اأََلْي�َشْت اأُمُّ جَّ ويف اإجنيل متى: )اأََلْي�َس هَذا اْبَن النَّ
َيْعُق�َب َوُي��ِشي َو�ِشْمَعاَن َوَيُه�َذا؟())).

وما ي�ؤكد وفاة ي��شف قبل هذه األأحداث -بح�شب بامل��ش�عة الكاث�ليكية- اأن 
ه اإىل ي�حنا، ول�  ي�ش�ع حني ُو�شع على ال�شليب وكان على و�شك امل�ت اأوكل اأمَّ

كان ي��شف حيًا ملا كان لهذا الطلب معنًى.

اأما بح�شب �ِشفر )ق�شة ي��شف النجار( وه� من الكتب املنح�لة، فاإن ي��شف 

1. الكتاب املقد�س، العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 7، 3.
2. الكتاب املقد�س، العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 1، 45.
3. الكتاب املقد�س، العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 6، 42.

4. الكتاب املقد�س، العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 4، 22.
5. الكتاب املقد�س، العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 13، 55.
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بلغ 111 �شنة عندما ت�يف يف الع�شرين من ي�لي� �شنة )18 اأو 19 م(. يف احلقيقة 
أل نعلم متى مات القدي�س ي��شف، ومن املحتمل اأنه مات وُدفن يف النا�شرة))).

الكتاب  )قام��س  يف  القبطية  األأرث�ذوك�شية  الكني�شة  تذكر  املقابل،  يف 
املقد�س: دائرة املعارف الكتابية امل�شيحية( عند حديثها عن �شخ�شية ي��شف، 
اأنه خطيب مرمي العذراء، ومن بيت داود من بيت حلم. هاجر اإىل )النا�شرة(، 
جارة. والكني�شة ت�ؤمن كعقيدة باأن مرمي ظّلت عذراء حتى  ومار�س فيها مهنة النِّ
بعد وألدة ي�ش�ع، مبعنى اأن ي��شف مِل يقاربها مقاربة األأزواج وبقيت عذراء اإىل 
اأن  فاإّنه عندما علم بحالة مرمي فّكر يف ف�شخ اخلط�بة دون  وفاتها. وكذلك 
يف�شح األأمر، ودون اأن ُيلِحق بها اأّي اأذى، وعندما اأدرك احلقيقة اأخذ مرمي 
معه اإىل )بيت حلم( لالكتتاب - اأي الزواج منها ر�شميًا - لينقذها من األ�شنة 

النا�س وثرثرة اجلريان. 
وي�شيف القام��س باأنه ملا كنا أل ن�شمع اإأل عن اأعمال مرمي بعد ظه�ر ي�ش�ع 
للخدمة اجلهارية بني النا�س، يغلب على ظننا اأن اأن ي��شف مات قبل اأن ي�شرع 
تلميذه  ي�ش�ُع  اأو�شى  وقد   - والتب�شري  التبليغ  اأي   - العلنية  خدمته  يف  ي�ش�ع 
ي�حّنا))) مبرمي وه� على ال�شليب، فل� كان ي��شف حيًا يف ذلك احلني، ملا كان 

من داع ملثل هذه ال��شية))).
وح�ل وج�د اإخ�ة من األأم للم�شيح »عليه ال�شالم« جتيب الكني�شة األأرث�ذوك�شية 

1.https://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm
2. �شياأتي معنا عند احلديث عن احل�اريني اأنه قد يك�ن ابن خالة النبي عي�شى، مرمي خالته.
3.https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Ho-
ly-Arabic-Bible-Dictionary/28_E/E_304_1.html
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القبطية نقاًل عن كتاب )�شن�ات مع اأ�شئلة النا�س: اأ�شئلة أله�تية و عقائدية 
لقدا�شة البابا �شن�دة الثالث( باأن العذراء مرمي مِل تلد غري امل�شيح، وعا�شت 
بت�أًل ط�ل حياتها، ومن ُيذَكرون على اأنهم »اإخ�ة امل�شيح« لي�ش�ا اأوألدها، واإمنا 
بن  يعق�ب  احل�اري  عن  له  متييزًا  بال�شغري  »امللقب  فيعق�ب  اأختها.  اأوألد 
زبدي« وي��شي و�شال�مة، اأبناء اخلالة مرمي زوجة كل�با »امل�شمى اأي�شًا حلفي« 
مِل يك�ن�ا اإخ�ان امل�شيح من حيث الن�شب، بل كان�ا كاألإخ�ة، فقد كان�ا اأبناء 
خالته، واأوألد اخلالة كان�ا ُيعتربون اأخ�ة ل�شّدة القرابة، ح�شب عادات اليه�د 

يف التحدث عن هذه القرابة))).

)اأوزيب(  ي��شابي��س  القي�شرية)))  اأ�شقف  األأخرية  الفكرة  هذه  وي�ؤكد 
اإليه على  Eusebius of Caesarea )265 - 339م( الذي ي�شار  القي�شري 
الكني�شة  تاريخ  ت�شجيل  يف  الكبري  ن�شاطه  ب�شبب  الكن�شي(  التاريخ  )اأب�  اأنه 

امل�شيحية يف وقت مبكر، أل �شيما وقائع التاريخ الكن�شي.

بطن  يف  وه�  للرب  نذيرًا  كان  )ال�شغري(  يعق�ب  اأن  القي�شري  ذكر  فقد 
اليه�دية،  التعاليم  العن�ان يف حياته بح�شب ما جاء يف  اأمه)))، والتزم بهذا 
فلم ي�شرب اخلمر، ومِل يحلق �شعر راأ�شه، ومِل يتطّيب. وبعد م�ته، اجتمع عدد 

1.https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Relat-
ed-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/042-Brothers-ofJesus-
Sons-of-which-Mary.html

2. هي حاليًا من مدن تركيا.
3. مّر معنا معنى النذير وُحكمه يف ال�شريعة اليه�دية يف هذا الباب حتت عن�ان )نذر الفرز 

التحرير(، فراجع.
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من كبار ال�شخ�شيات امل�شيحية واختاروا »ابنًا اآخر لكل�با اأخي ي��شف، ُيدعى 
�ِشمعان« ليحل حمّل يعق�ب. وقد عا�س �ِشمعان هذا حتى �شن متاأخرة، وحكم 
اأن  ال�شاهد  وحمّل  تراجان))).  األمرباط�ر  عهد  يف  بال�شلب  الرومان  عليه 
أل  ابن خالته  فيعق�ب ه�  وبالتايل  امل�شيح،  زوج خالة  لكل�با  ابنًا  كان  يعق�ب 

اأخ�ه باملعنى احلقيقي.

اأما بح�شب الربوت�شتانت، فاإّن مرمي يف اعتقادهم كانت عذراء عندما حملت 
واألأخ  البكر  في�ش�ع ه�  اأطفاأًل،  ي��شف  اأجنبت من  بعد وألدته،  ولكن  بي�ش�ع، 
األأكرب ل�شتة اأبناء -على األأقل- وهم يعق�ب وي��شي و�شيم�ن ويه�ذا، باألإ�شافة 

اإىل اأختني -على األأقل- مِل يتم ذكر ا�شميهما يف العهد اجلديد.

وعلى كل حال، فاإّن من ال�شعب ح�شم م�شاألة زواجها، �شلبًا اأو اإيجابًا، ون�كل 
الرتاث  يف  التاأكيد  هذا  كل  اأن  اإىل  التنبيه  مع  »تعاىل«،  اهلل  اإىل  ذلك  علم 
امل�شيحي على وج�د هذه ال�شخ�شية يف حياة ال�شيدة مرمي وال�شيد امل�شيح اأمٌر 

ي�شعب جتاوزه.

1.Hugh Schonfield, The Passover Plot, Element, PP. 279, 241.
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ت�شاربت روايات اإجنيلي )مّتى( و)ل�قا( يف حتديد تاريخ �شنة وألدة ال�شيد 
امل�شيح »عليه ال�شالم« والظروف املحيطة بذلك وعدة تفا�شيل اأخرى متعلقة 

بها، واإْن اّتفقا على اأن ال�ألدة مّتت على عهد امللك هريود�س.

اإحدى  وهذه  ال�ألدة.  ذكر  على  و)مرق�س(  )ي�حّنا(  اإجنيال  ياأت  ومِل 
متّثل  أل  األأقل-  -على  منها  بع�شًا  واأّن  األأناجيل،  اإىل  ه  ت�جَّ التي  األإ�شكاألت 
األأجنيل األأ�شلي، واإأل ملا كان ينبغي اأن جند بينها هذا التهافت يف املعل�مات اأو 

الف�ارق يف امل�شائل التي تذكرها.. واألأمثلة عديدة. 

و�شياأتي معنا عند البحث ح�ل األأناجيل اأن الكني�شة أل تعترب األأناجيل وحيًا 
من اهلل »عز وجل« للم�شيح »عليه ال�شالم«، بل هي روايات �شرية امل�شيح قّدمها 
اأ�شحابها، مرق�س، متى، ل�قا، ي�حنا، بن�ع من التاأييد وال�حي واألإلهام اإلهي، 
وتدّخلت يف �شياغتها واإخراجها بال�ش�رة املعروفة -وب�شكل كبري- العنا�شر 

ال�شخ�شية والنف�شية والتاريخية واملعل�مات املت�فرة عند اأ�شحابها.

الحمــل 
بـــــــه 
ومولـده
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بع�شر  امل�شيح  وألدة  زمن  يحدد  الذي  التايل  الن�س  جند  مّتى  اإجنيل  يف 
ِهرُيوُد�َس  اِم  اأَيَّ يِف  ِة،  اْلَيُه�ِديَّ ِم  حَلْ َبْيِت  يِف  َي�ُش�ُع  ُوِلَد  )َومَلَّا  هريوُد�س:  حكم 

امْلَِلِك....())).
حكم  بع�شر  وألدته  زمن  يحدد  الذي  التايل  الن�سَّ  ل�قا  اإجنيل  يف  وجند 
وجن�ب  و�شط  ِة...(  اْلَيُه�ِديَّ َمِلِك  ِهرُيوُد�َس  اِم  اأَيَّ يِف  )َكاَن  اأي�شًا:  هريوُد�س 

َطْتُه...())). فل�شطني )َفَ�َلَدِت اْبَنَها اْلِبْكَر َوَقمَّ
تاريخيًا هناك اأكرث من �شخ�شية حتمل عن�ان )هريود�س( يف تلك الفرتة 

التي ُولد فيها امل�شيح »عليه ال�شالم« اأو ما يقاربها:
1. هريود�س األأول/الكبري )73 / 74 ق.م- 4ق.م( اإدومي األأب، نبطي األأم 
)عربية())). ُعنيِّ حاكمًا على اجلليل )�شمال فل�شطني( ثم اأ�شبح ملك يه�ذا 
اأوألده حمل�ا نف�س اللقب. وبعد  )اليه�دية(. كان حليفًا للرومان، واأربعة من 

وفاته مت تق�شيم مملكته بني ثالثة من اأوألده، وهم:
األأول.  لهريود�س  الكبري  األبن  - 18م(  ق.م   23( اأرخيالو�س  2. هريود�س 
يه�دي  اآألف  َقتل ثالثة  و)ال�شامرة(.  الرومان حاكمًا على )اليه�دية(  عّينه 
من املتمّردين يف بدايات حكمه. خلعه األمرباط�ر الروماين اأغ�شط�س ب�شبب 

�ش�ء اإدارته للُحكم، ونقل ال�شلطة يف اليه�دية وال�شامرة اإىل وألة رومانيني. 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مّتى، األإ�شحاح 2 ، 1.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح1 ، 5، واألإ�شحاح 2 ، 7.

3. اإدوم مملكة قدمية كانت تقع جن�ب البحر امليت. ومعظم اأرا�شيها يف األأردن وفل�شطني 
املحتلة، وتعترب البرتاء جزء منها. قامت يف القرنني الثامن وال�شابع قبل امليالد، وانهارت يف 

القرن الثاين قبل امليالد.
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عّينه  األأول.  هريود�س  ابن  39م(:   - )22ق.م  اأنتيبا�س  هريودو�س   .3
األأردن(  اأغ�شط�س حاكمًا على اجلليل وبريايا )�شرقي  الروماين  األمرباط�ر 

من �شنة )4 ق.م - 39م(. ه� األآمر بقتل النبي يحيى »عليه ال�شالم«.

4. فيلب�س، اأو هريود�س فيلب�س الثاين )43 ق.م - 34م(، ثالث اأبناء هريود�س 
األأول. حكم املناطق اجلن�بية من �ش�رية، ف�شمل حكمه البقاع اللبناين واجل�ألن 

ال�ش�ري وغري ذلك. حكم يف الفرتة بني )4 ق.م - 34م(.
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ويبدو اأن )هريود�س( كان لقبًا، اأو حتّ�ل اإىل لقب من بعد األأب هريود�س 
األأول/ الكبري، حمله بع�س احلكام من هذه األأ�شرة األإدومية، مبا ي�شبه لقب 
فرع�ن وقي�شر وك�شرى الذي مت تعميمه على حكام كثريين. واأل�شم يف األأ�شل 
اإ�شرائيليًا.  يكن  مِل  واإن  اليه�د  دين  على  الكبري  هريود�س  وكان  اإغريقي. 
وعندما ُيطلق اللقب من دون تقييد - كما يف الن�س األإجنيلي - فه� ين�شرف 

اإىل األأب.

يق�ل بركات اإحميميد يف درا�شته ح�ل حكم هريود�س الكبري: )بداأ هرود�س 
حكمه الفعلي على اأور�شليم خا�شة وعلى فل�شطني عامة عام 37 ق.م، وا�شتمر 
حتى عام 4ق.م()))، وهي �شنة وفاته، وعلى ذلك عدة م�شادر اأجنبية وعربية، 
لذا فقد ُطرح حتديد �شنة وألدة امل�شيح والتاريخ امليالدي على ما ه� معه�د 

كاإ�شكال، ألأن الن�س األإجنيلي يذكر اأن وألدة امل�شيح كان يف عهده. 

واأكد دي�رانت هذه األإ�شكالية اإذ قال: )يحّدد مّتى ول�قا ميالد امل�شيح يف األأيام 
التي كان فيها هريود�س ملكًا على بالد اليه�د، اأي قبل العام الثالث ق. م())).

ال�شغري )475-544م( م�شئ�لية  الراهب دني�شي��س  الباحثني  وحّمل بع�س 
هذا اخلطاأ يف حتديد �شنة امليالد، ألأنه اأّول من خطرت له فكرة تق�شيم التاريخ 
اإىل ما قبل ميالد ال�شيد امل�شيح وما بعده، ف��شع اأّول تق�مي يعتمد على ذلك، 
األأول  هريود�س  امللك  وفاة  �شنة  مع  متطابقة  امل�شيح  ميالد  �شنة  اأن  واعَترب 

)األأب(، ولكنه اأخطاأ يف ح�شاب تاريخ وفاته ودفعه اإىل األأمام اأربع �شن�ات.

1. اإحميميد: حكم هريود�س الكبري على فل�شطني 40 - 4ق. م، �س28.
2. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج 11، �س 212.
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وجعلته  هريود�س  وفاة  تاريخ  بت�شحيح  الالحقة  الدرا�شات  قامت  وعندما 
عام 4 ق. م، بقي التق�مي على حاله))). 

 وقد رّدت بع�س امل�شادر امل�شيحية هذه األإ�شكالية باّدعاء اأن حكم هريود�س 
الكبري ا�شتمّر اإىل ال�شنة الثانية للميالد، لذا فال تعار�س بني املعطى التاريخي 

وبني الن�س الكتابي.

من جهته، اأ�شاف دي�رانت ن�شًا اإجنيليًا اآخر يثّبت من خالله وج�د اإ�شكالية 
يف حتديد �شنة وألدة امل�شيح، اإذ ذكر ل�قا اأن امل�شيح كان يف ح�ايل الثالثني 
من العمر حني عّمده ي�حنا، واأن ذلك كان يف ال�شنة اخلام�شة ع�شرة من حكم 
َنِة  األمربط�ر الروماين )تيبريي��س/طيباري��س(، والن�س كالتايل: )َويِف ال�شَّ
ا  َر.... َكاَنْت َكِلَمُة اهلِل َعَلى ُي�َحنَّ اِم�َشِة َع�ْشَرَة ِمْن �َشْلَطَنِة ِطيَباِرُي��َس َقْي�شَ اخْلَ
ِة  ْعُم�ِديَّ ِة، َفَجاَء اإِىَل َجِميِع اْلُك�َرِة امْلُِحيَطِة ِباألأُْرُدنِّ َيْكِرُز مِبَ يَّ ا يِف اْلرَبِّ ْبِن َزَكِريَّ
ا. َواإِْذ َكاَن  ْعِب اْعَتَمَد َي�ُش�ُع اأَْي�شً َطاَيا... َومَلَّا اْعَتَمَد َجِميُع ال�شَّ ْ�َبِة مِلَْغِفَرِة اخْلَ التَّ
ٍة ِمْثِل َحَماَمٍة.  وُح اْلُقُد�ُس ِبَهْيَئٍة ِج�ْشِميَّ َماُء، َوَنَزَل َعَلْيِه الرُّ لِّي اْنَفَتَحِت ال�شَّ ُي�شَ
ِبيُب، ِبَك �ُشِرْرُت«. َومَلَّا اْبَتَداأَ َي�ُش�ُع  َماِء َقاِئاًل: »اأَْنَت اْبِني احْلَ ْ�ٌت ِمَن ال�شَّ َوَكاَن �شَ

َكاَن َلُه َنْحُ� َثاَلِثنَي �َشَنًة())). 

 وحيث اأن تيبريي��س ا�شتلم من�شبه كاإمرباط�ر يف 18 �شبتمرب 14م، ون�شيف 
عليها 15 �شنة، ف�شيك�ن املجم�ع 29 �شنة، بينما يذكر ل�قا اأن عمر امل�شيح كان 

نح� ثالثني �شنة، وهذا يجعل ميالد امل�شيح يف عام 2 - 1 ق. م. 

1. ال�ش�اح: األغاز األإجنيل، �س 169.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 3، 23-1.
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ولكن هذه األإ�شكالية لي�شت ق�ية، اإذ قد يقال اأن ل�قا ذكر العمر التقريبي، 
وك�ن امل�شيح يف عمر 29 �شنة وب�شعة اأ�شهر ينطبق على كالمه.

ثم حتّدث دي�رانت عن الن�س الثالث املتناق�س مع ما �شبق، قال: )وي�شيف 
ل�قا اإىل هذا ق�له: »ويف تلك األأيام �شدر مر�ش�م قي�شر اأغ�شط�س يق�شي باأن 
النف��س  اإح�شار  ي�شتدعي  ال�شريبة  وتعميم  كله(  العامِل  ُتفَر�س �شريبة على 
)حني كان ك�يرني��س واليًا على �ش�ريا«. واملعروف اأن ك�يرني��س كان حاكمًا 

ل�ش�ريا بني عامي 6 - 12م())). 

اأُوُغ�ْشُط�َس  ِمْن  اأَْمٌر  َدَر  اِم �شَ األأَيَّ ِتْلَك  ل�قا كالتايل: )َويِف  اإجنيل  والن�س يف 
ُل َجَرى اإِْذ َكاَن ِكرِييِنُي��ُس  ْن ُيْكَتَتَب ُكلُّ امْلَ�ْشُك�َنِة. َوهَذا األْكِتَتاُب األأَوَّ َر ِباأَ َقْي�شَ
ُي��ُشُف  ِعَد  َف�شَ َمِديَنِتِه.  اإِىَل  َواِحٍد  ُكلُّ  ِلُيْكَتَتُب�ا،  ِميُع  اجْلَ َفَذَهَب  َة.  �ُش�ِريَّ َوايِلَ 
ِتي ُتْدَعى  ِة، اإِىَل َمِديَنِة َداُوَد الَّ َرِة اإِىَل اْلَيُه�ِديَّ ا�شِ ِليِل ِمْن َمِديَنِة النَّ ا ِمَن اجْلَ اأَْي�شً
امْلَْخُط�َبِة  اْمَراأَِتِه  َمْرمَيَ  َمَع  ِلُيْكَتَتَب  َوَع�ِشرَيِتِه،  َداُوَد  َبْيِت  ِمْن  ِلَكْ�ِنِه  ٍم،  حَلْ َبْيَت 
َطْتُه  َوَقمَّ اْلِبْكَر  اْبَنَها  َفَ�َلَدِت  ِلَتِلَد.  اُمَها  اأَيَّ ْت  مَتَّ ُهَناَك  ُهَما  َوَبْيَنَما  ُحْبَلى.  َوِهَي 

َجَعْتُه يِف امْلِْذَوِد...())).  َواأَ�شْ

الذي  األإح�شاء  عن  تتحّدث  التي  التاريخية  امل�شادر  دي�رانت  ذكر  ثم 
اليه�د،  اإح�شاء يف بالد  اأجري  اأنه  ي��شف��س  العهد: )ويذكر  اأُجري يف ذلك 
لهذا  ذكرًا  جند  ول�شنا  7م،   -  6 عام  يف  كان  األإح�شاء  هذا  اإن  يق�ل  ولكنه 
اأن  يعني  وهذا  األإ�شارة(.  هذه  )اإأل  ك�يرني��س  باإ�شراف  ال�شادر  األإح�شاء( 

1. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج 11، �س 212.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 2، 12-1.
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دة يف التاريخ امليالدي ب�شت  وألدة امل�شيح »عليه ال�شالم« كانت بعد ال�شنة املحدَّ
�شن�ات تقريبًا. نعم، جرى اإح�شاء �شابق خا�س باليه�د ولكنه كان قبل امليالد: 
)ويذكر ترتليان اإح�شاًء لبالد اليه�د قام به �شرتنين�س حاكم �ش�ريا يف عام 
8 - 7 ق. م، فاإذا كان هذا ه� األإح�شاء الذي ي�شري اإليه ل�قا فاإّن ميالد امل�شيح 
امل�شيح كانت على  اأن وألدة  يعني  ي�ؤرخ قبل عام 6 ق. م())). وهذا  اأن  يجب 
عهد هريود�س الكبري فعاًل، ولكن قبل ال�شنة املحددة يف التاريخ امليالدي ب�شبع 

�شن�ات تقريبًا.

وخال�شة الق�ل اأّن من ال�شعب التيقن من �شحة ما ه� معه�د من �شنة وألدة 
امل�شيح، ولكن فر�س ح�ش�له قبل �شت �شن�ات من ال�شنة املعتَمدة ك�شنة ميالده 
�شيك�ن األأوفق ب��شفه يف القراآن الكرمي باأنه بلغ �شّن الكه�لة {َوُيَكّلُِم انلَّاَس 
ُيطَلق على من دخل يف  الذي  ال�شن  وه�  احِْلنَِي})))،  الصَّ َوِمَن  َوَكْهاًل  الَْمْهِد  يِِف 

ع�شرة األأربعني بح�شب بع�س املف�ّشرين. 

املف�ّشرين عن  ت�شاوؤل بع�س  األإجابة على  اأي�شًا  الفر�س  ولرمبا يختزن هذا 
على  اأمر طبيعي  اأنه  واحلال  كه�لته،  النا�س يف  يكّلم  باأنه  امل�شيح  و�شف  �شّر 
خالف كالمه وه� يف املهد، فكاأّن األآية ت�شري اإىل اخلطاأ التاريخي الذي وقع يف 
حتديد �شنة وألدة امل�شيح وتكليفه بالر�شالة وما ا�شتتبع ذلك من اأحداث انتهت 
اإىل  �شن�ات  ب�شع  ال�ألدة  بتاريخ  نع�د  اأن  ُيفرت�س  اإذ  �شلبًا،  لقتله  بامل�ؤامرة 

�س للحديث عن �شريته. ال�راء. و�شنناق�س هذه امل�شاألة �شمن الف�شل املخ�شَّ

1. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج 11، �س 212.

2. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج 11، �س 212.
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•• تحديد يوم الوالدة:
وكما اأربكتنا الن�ش��س األإجنيلية ومقارنتها بالن�ش��س التاريخية بخ�ش��س 
وما  اأي�شًا،  األإرباك  من  ن�شيبًا  وألدته  لي�م  فاإّن  ال�شالم«،  »عليه  وألدته  �شنة 
ُيعَهد عند البع�س بك�نه يف اخلام�س والع�شرين من دي�شمرب، وعند اآخرين يف 

ال�شاد�س من يناير أل ي�شتند اإىل دليل ق�ي.

فيه  ُوِلَد  الذي  الي�م  نعرف  )ول�شنا  قال:  حيث  دي�رانت  اأ�شار  هذا  واإىل 
بالتحديد، وينقل لنا كلمنت األإ�شكندري »ح�ايل 100م«( هكذا ورد يف الرتجمة 
العربية، وه� خطاأ، وبالع�دة اإىل الن�س األإجنليزي للكتاب وجدت الرقم 200 
 ،Clemens بدأًل من 100، وه� ال�شحيح، ألأن اإكليمند�س/كلمنت األإ�شكندري
اأبرز معلمي مدر�شة األإ�شكندرية الاله�تية، قد ولد �شنة 150م تقريبًا،  اأحد 
يف  منت�شرة  كانت  امل��ش�ع  هذا  يف  خمتلفة  )اآراء  211-215م  بني  وت�يف 

اأيامه())). ثم نقل دي�رنت تلك األآراء واملق�ألت وهي كالتايل:

1. التا�شع ع�شر من اإبريل.

2. العا�شر من ماي�.

3. ال�شابع ع�شر من ن�فمرب من العام الثالث قبل امليالد. 

ثم يذكر دي�رنت اأن اإكليمند�س كان يتبّنى الراأي الثالث، بينما كان امل�شيحي�ن 
ال�شرقي�ن يحتفل�ن مب�لد امل�شيح يف الي�م ال�شاد�س من �شهر يناير منذ القرن 

الثاين بعد امليالد. 

1. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج 11، �س 212.
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ويف عام 354 احتفلت بع�س الكنائ�س الغربية ومنها كني�شة روما بذكرى م�لد 
امل�شيح يف الي�م اخلام�س والع�شرين من ن�فمرب)))، وكان هذا التاريخ قد ُعّد 

خطاأً ي�م األنقالب ال�شتائي الذي تبداأ األأيام بعده تط�ل. 

الفر�س  اإىل  يع�د  دي�شمرب  من  والع�شرين  اخلام�س  بي�م  األحتفال  واأ�شل 
ُتقَهر، ويعتقدون  التي أل  لل�شم�س  ي�ؤمن�ن باألإله ِمرثا الذي يرمز  الذين كان�ا 
�س له )�َشِب َيلدا( اأي ليلة  اأنه ُولد يف هذا الي�م، ويطلق�ن على العيد املخ�شَّ
ال�ألدة، فالكلمة مكّ�نة من ق�شمني )�شب = ليلة( و)يلدا = ال�ألدة( وهي كلمة 
�شريانية األأ�شل، وتقرتب من كلمة )يلد = وألدة( العربية. علمًا باأن األإيرانيني 
ى القدمي، ويتناول�ن فيها  -اإىل هذا الزمان- يحتفل�ن بهذه الليلة بنف�س امل�شمَّ

اأطعمة خا�شة ترتبط بتغرّي الف�شل، ومنها البطيخ األأحمر والرمان.

وباحتكاك الي�نان، وِمن َثم الرومان، بالفر�س نتيجة احلروب املمتّدة عرب 
قرون، ومن خالل األحتالل املتبادل وعامل التاأّثر والتاأثري، فقد تبّنى كثري من 
الرومان عبادة ِمرثا الذي �شار ُيطلق عليه عندهم ا�شم مرثا�س، وبذلك انتقل 

اإليهم األحتفال مب�لد هذا األإله يف 25 دي�شمرب من كل عام.

للميالد،  الرابع  القرن  يف  امل�شيحية  ق�شطنطني  األمرباط�ر  اعتنق  وعندما 
رِغب -كما ذكرنا من قبل- يف اأن يقّدم ل�شعبه ت�ليفة بني ال�ثنية التي عهدوها 
وبني امل�شيحية كدين وافد وجديد بالن�شبة اإليهم، وطم�حه اإىل حتقيق ال�حدة 

1. هكذا يف الن�س املرتجم، وال�شحيح دي�شمرب، واألنقالب ال�شت�ي )عيد منت�شف ال�شتاء( 
وكان  ليل،  واأط�ل  نهار  اأق�شر  فيها  ويك�ن  دي�شمرب   22 اأو   21 �شن�ية حتدث يف  ه� ظاهرة 

األأقدم�ن يح�شب�ن اأن ي�م 25 من دي�شمرب ه� ذلك الي�م.
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الدينية كما جنح يف حتقيق ال�حدة ال�شيا�شية، واأية خط�ة �شريعة وكبرية يف 
اجتاه امل�شيحية قد ُتربك هذا الطم�ح... اأو اأنه واجه حتديًا كبريًا يف ما يتعلق 
يف  م�شريته  كانت  لذا  امل�شيحية،  اإىل  ال�ثنية  من  امرباط�ريته  اأتباع  بتح�يل 
تغيري الديانة ال�طنية م�شرية حذرة بلحاظ حالة الرتّقب التي كانت يعي�شها 
كثرٌي من رعاياه ال�ثنيني وامل�شيحيني على حدٍّ �ش�اء، ولرمبا يع�د ال�شبب اإىل 
اأن ق�شطنطني نف�شه كان مرتددًا فكريًا، ومِل يكن من ال�شهل عليه اأن يتخّلى عن 

معتقداته التي �شّب عليها قبل م�شيحيته، أل�شيما عبادة ال�شم�س.

عنها  عرّبت  الديانتني  بني  الت�فيقية  النزعة  هذه  فاإّن  ال�شبب،  كان  واأيًا 
التماثيل التذكارية التي ن�شبها ق�شطنطني، ومن ذلك مثاًل التمثال الذي اأمر 
بن�شبه على عم�د )ب�رفريي( يف عا�شمته اجلديدة الق�شطنطينية، والذي ميثل 
األإمرباط�ر على �ش�رة اإله ال�شم�س )هيلي��س( وه� يحمل بيده كرة العامِل التي 
ارتفع عليها ال�شليب، وعلى قاعدة العم�د نق�ٌس يق�ل : )ق�شطنطني الذي ي�شيء 
مثل ال�شم�س(، وكان نظر التمثال يتجه نح� األأعلى اإىل ال�شم�س الطالعة. وهناك 
ميداليات ذهبية يظهر عليها األإمرباط�ر واإله ال�شم�س كت�اأمني. ومنذ عام 324 
اأقّر ق�شطنطني �شك نق�د معدنية عليها �ش�رته وه� رافع يديه نح� ال�شم�س، اأو 
�ش�رة اإله ال�شم�س وه� يظلِّل القي�شر الذي يحمل بيده ل�اء ال�شليب، اأو �ش�رة 
ال�شم�س منفردة وهي تر�شل اأ�شعتها يف كل اجتاه. كما وجند على ق��س الن�شر 
اإلهة الن�شر، واأمامهما  اإلَه ال�شم�س اإىل جانب األإلهة )فيكت�ريا(  الذي �شّيده 

يقف القي�شر))).

1. ال�ش�اح: األغاز األإجنيل، �س 82.



187187 الحمل به ومولده

وتناغما�س مع هذا كله، اأبقى ق�شطنطني األحتفال بي�م اخلام�س والع�شرين 
من دي�شمرب كي�م عيد، و�شار ي�م وألدة ِمرثا�س اإله ال�شم�س ه� ذاته ي�م وألدة 
ي�م   = Sunday( األأحد ي�م  اأنه جعل  كما  معتقده.  بح�شب  ابن اهلل  امل�شيح 

ال�شم�س( ه� ي�م األإجازة الدينية األأ�شب�عية للم�شيحيني.

امل�شيح يف  األ�هية  ر�شميًا  الكن�شّية  ال�شلطات  اإعالن  �شاعده على ذلك،  لقد 
جُممع نيقية عام 325 م، فقد اأقر املجتمع�ن من كبار رجاألت الدين امل�شيحي 

اأن ي�ش�ع امل�شيح ه� الل�غ��س، اأو الكلمة ال�شادرة عن اهلل.

ولكي نفهم مرادهم من ذلك ألبد من األطالع على م�شم�ن فل�شفتني انت�شرت 
اأفكارهما يف ذلك العهد واأّثرت يف تقدمي الت�شّ�ر املعروف عن الثال�ث )األآب، 

األبن، روح القد�س( عن امل�شيحيني.

)ت270م(.  األإ�شكندري(  )اأفل�طني  اأ�ش�شها  املحَدثة:  األأفالط�نية   .1
األأول=  امل�ج�دات تدرجت يف وج�دها من )املبداأ  اأن  الفل�شفة  اعتربت هذه 
( الذي ميّثل الكمال املطلق. وعنه �شدور امل�ج�د الثاين )وه�  ال�احد اخلريِّ
األأول  فامل�شدر  النبع،  عن  واملاء  ال�شم�س  عن  الن�ر  في�س  ك�شدور  العقل( 
حمتفظ ب�حدته األأ�شلية واإن �شدر عنه امل�ج�د الثاين )العقل( امل��ش�ف باأن 
)املبداأ األأول ال�احد يرى ذاَته من خالله(. وعن )العقل( �شدرت )النف�س( 
ذات الطبيعة املزدوجة، ففي جانبها الداخلي تتجه اإىل األأعلى حيث )العقل( 
بينما يف مظهرها اخلارجي تتجه اإىل األأ�شفل حيث )عامِل احل�س واملادة( وهي 
يظهر  وهكذا  فيه.  نعي�س  الذي  ال�شفلي  املادي  للعامِل  ال�قت اخلالق  نف�س  يف 

الثال�ث األأفل�طيني )املبداأ األأول( )العقل( )النف�س(.
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2. الفل�شفة الرواقية املتاأخرة: التي اعترب بع�ُس اأتباِعها اأّن األإله احلق األأعلى 
واملتحّكم بالك�ن ه� العقل الذي يتخلل الفراغ الك�ين، وما ه� اإأل فلك النج�م 
اأفالك تتحرك يف اجتاه معاك�س  الثابتة احلاوي على كل �شيء، وحتته �شبعة 
حلركته. يف و�شط هذه األأفالك تظهر ال�شم�س �شيدة األأن�ار كلها، وهي العقل 
واملبداأ املتحكم بالك�ن. ومن هنا جند اأنف�شنا اأمام األ�هيتني رئي�شتني، األ�هية 
العقل املتمّثل يف )فلك النج�م الثابتة(، واأل�هية ال�شم�س حاكمة العامِل. وهما  
األ�هية واحدة من حيث اجل�هر، وقد �شدرت اإحداهما )ال�شم�س( عن األأخرى 
وقّ�تها  العامِل،  يف  املرئية  �ش�رتها  ال�شم�س  و�شارت  الثابتة(،  النج�م  )فلك 

الفاعلة يف ال�ج�د.

ومبزج هاتني الفل�شفتني مع امل�شيحية، ظهر عندنا الثال�ث امل�شيحي، واندمج 
امل�شيحي  األإميان  و�شار  امل�شيح،  باأل�هية  باألإميان  ال�شم�س  باأل�هية  األإميان 

قائمًا على األإميان بالت�حيد �شمن الت�شّ�ر التايل: 

( يف الفل�شفة األأفل�طينية  1. )األآب( الذي ي�ازي )املبداأ األأول وال�احد اخلريِّ
و)فلك النج�م الثابتة( يف الرواقية املتاأخرة.

وه�  األأفل�طينية  الفل�شفة  بح�شب  )العقل(  لـ  امل�ازي  )األبن=امل�شيح(   .2
هلل(  املرئية  )ال�ش�رة  وه�  املتاأخرة،  الرواقية  الفل�شفة  بح�شب  )ال�شم�س( 

وق�ته الفاعلة يف ال�ج�د.

3. )الروح القد�س( الذي ي�ازي )النف�س( ذات الطبيعة املزدوجة املّتجهة 
اإىل األأعلى حيث العقل، واإىل األأ�شفل حيث العامِل املادي الذي نعي�س فيه.
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األأ�شا�س  يف  �س  وخم�شّ اأ�شب�عي  عيد  ي�م  األأحد  ي�م  اّتخاذ  جاء  هنا،  من 
الدين  يف  التعّبد  ي�م  للم�شيحية-  التحّ�ل  -بعد  ولُي�شبح  ال�شم�س،  لعبادة 
اجلديد اأمرًا مقب�أًل و)ت�افقيًا(، وكذلك �شار اإعالن ي�م اخلام�س والع�شرين 
األأ�شا�س ي�م  اأمرًا مقب�أًل و)ت�افقيًا(، وه� يف  امل�شيح  من دي�شمرب ي�م وألدة 
وألدة ال�شم�س بلحاظ اأنه ي�م األنقالب ال�شتائي، وفيه اأق�شر نهار واأط�ل ليل 

بح�شب ت�شّ�رهم يف ذلك الزمان. 
اتََّهمت  اأنها  اإأل  التثليث،  ق�شية  مع  ان�شجمت  ال�شرقية  الكنائ�س  كانت  واإذا 
والع�شرين  اخلام�س  اعتربت  حني  ال�شم�س  وبعبادة  بال�ثنية  الغربية  الكني�شة 
من دي�شمرب ي�م وألدة امل�شيح، واأبقت على ي�م ال�شاد�س من يناير باعتباره ي�م 

م�لد ال�شيد امل�شيح »عليه ال�شالم«، وما زالت متم�ّشكة به اإىل هذا الي�م.
وباألإ�شافة اإىل اإ�شكالية الكيفية التي مت فيها تعيني ي�م 25 من دي�شمرب كي�م 
م�لد للم�شيح، فاإّن يف البني اإ�شكالني اآخرين ي�شمالن حتديد امل�لد ب�شهر يناير 

اأي�شًا، وهما كالتايل:
1. جاء يف اإجنيل ل�قا ما ن�شه: )َفَ�َلَدِت( اأي ال�شيدة مرمي )اْبَنَها اْلِبْكَر( 
امْلَْنِزِل.  يِف  ٌع  َمْ��شِ َلُهَما  َيُكْن  مَِلْ  اإِْذ  امْلِْذَوِد،  يِف  َجَعْتُه  َواأَ�شْ َطْتُه  امل�شيح )َوَقمَّ اأي 
ِتِهْم())). يَن َيْحُر�ُش�َن ِحَرا�َشاِت اللَّْيِل َعَلى َرِعيَّ َوَكاَن يِف ِتْلَك اْلُك�َرِة ُرَعاٌة ُمَتَبدِّ

واألإ�شكال املطروح ه� اأن هذا ال��شف أل يك�ن يف ليلة من �شهر دي�شمرب، وأل 
يناير، حيث يت�ّجب على الرعاة خالل اأ�شهر ال�شتاء الباردة اإبقاء ما�شيتهم يف 

مكان دافئ وحممي ومغّطى، واإأل فاإنها �شتك�ن معّر�شة للهالك.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 2، 8-7.
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اأُوُغ�ْشُط�َس  اأَْمٌر ِمْن  َدَر  اِم �شَ ِتْلَك األأَيَّ 2. جاء يف اإجنيل ل�قا ما ن�شه: )َويِف 
ُل َجَرى اإِْذ َكاَن ِكرِييِنُي��ُس  ْن ُيْكَتَتَب ُكلُّ امْلَ�ْشُك�َنِة. َوهَذا األْكِتَتاُب األأَوَّ َر ِباأَ َقْي�شَ
ِعَد ُي��ُشُف(  اإِىَل َمِديَنِتِه. َف�شَ ِلُيْكَتَتُب�ا، ُكلُّ َواِحٍد  ِميُع  َة. َفَذَهَب اجْلَ َوايِلَ �ُش�ِريَّ
َمِديَنِة  ِمْن  ِليِل  اجْلَ ِمَن  ا  )اأَْي�شً مرمي  ال�شيدة  زوج  اأنه  عى  املدَّ وه�  النجار 
ٍم، ِلَكْ�ِنِه ِمْن َبْيِت  ِتي ُتْدَعى َبْيَت حَلْ ِة، اإِىَل َمِديَنِة َداُوَد الَّ َرِة اإِىَل اْلَيُه�ِديَّ ا�شِ النَّ
ُهَما  َوَبْيَنَما  ُحْبَلى.  َوِهَي  امْلَْخُط�َبِة  اْمَراأَِتِه  َمْرمَيَ  َمَع  ِلُيْكَتَتَب  َوَع�ِشرَيِتِه،  َداُوَد 

اُمَها ِلَتِلَد())). ْت اأَيَّ ُهَناَك مَتَّ
خات الرومانية القدمية تذكر اأن هذا األإح�شاء  واألإ�شكال املطروح ه� اأن امل�ؤرَّ
كان يتّم عند اعتدال اجل�، أل يف ف�شل ال�شتاء، حيث تك�ن درجات احلرارة يف 
كثري من األأحيان منخف�شة، واإىل ما دون ال�شفر والطرق يف حالة �شيئة نتيجة 
األأمطار، ولرمبا بع�س الثل�ج. وهذا منطقي، ولذا فاإن وق�ع وألدة ال�شيد امل�شيح 

»عليه ال�شالم« يف دي�شمرب اأو يناير اأمر م�شتبعد. 
يف  جاء  -كما  اجلنّي  الرطب  وج�د  اأّن  ال�شابقني  األإ�شكالني  اإىل  وُي�شاف 
غري  اأمر  البارد  ال�شتاء  ف�شل  يف  امل�شيح-  وألدة  ألأحداث  القراآين  ال��شف 

معه�د اإأل اإذا قلنا اأن األأمر برّمته كان م�شاألة اإعجازية.

•• تحديد مكان الوالدة:
اتفق اإجنيال مّتى ول�قا ح�ل حتديد مكان ال�ألدة، وه� مدينة )بيت حلم(، 
�شابق-  ن�س  يف  معنا  مّر  -كما  ألأنها  األأق�شى،  امل�شجد  عن  كم   9 تبعد  التي 
عى، وقد  امل�طن األأ�شلي ألأ�شرة ي��شف النجار زوج ال�شيدة مرمي بح�شب املدَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 2، 6-1.
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ذهبا للت�شجيل يف تعداد النف��س )األإح�شاء ال�شكاين(. 
اإِىَل  َواِحٍد  ُكلُّ  ِلُيْكَتَتُب�ا،  ِميُع  اجْلَ )َفَذَهَب  ن�شه:  ما  ل�قا  اإجنيل  يف  جاء 
ِة،  اْلَيُه�ِديَّ اإِىَل  َرِة  ا�شِ النَّ َمِديَنِة  ِمْن  ِليِل  اجْلَ ِمَن  ا  ْي�شً اأَ ُي��ُشُف  ِعَد  َف�شَ َمِديَنِتِه. 
ٍم، ِلَكْ�ِنِه ِمْن َبْيِت َداُوَد َوَع�ِشرَيِتِه، ِلُيْكَتَتَب  ِتي ُتْدَعى َبْيَت حَلْ اإِىَل َمِديَنِة َداُوَد الَّ
ِلَتِلَد،  اُمَها  اأَيَّ ْت  مَتَّ ُهَناَك  ُهَما  َوَبْيَنَما  ُحْبَلى.  َوِهَي  امْلَْخُط�َبِة  اْمَراأَِتِه  َمْرمَيَ  َمَع 

َفَ�َلَدِت اْبَنَها اْلِبْكَر())).

ت�اجد  �شبب  وأل  األإح�شاء  م�شاألة  يذكر  فلم  لالإجنيل  روايته  يف  مّتى  اأما 
ِة.....())).  اْلَيُه�ِديَّ ِم  حَلْ َبْيِت  يِف  َي�ُش�ُع  ُوِلَد  )َومَلَّا  ال�شيدة مرمي يف بيت حلم: 
وي�شيف مّتى اأن الب�شارة ح�ل وألدة امل�شيح »عليه ال�شالم« والتي جاءت �شابقًا 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 2، 7-3.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 1.
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على ل�شان بع�س األأنبياء »عليهم ال�شالم« تذكر اأن امل�شيح �شي�لد يف بيت حلم، 
وهذا ما حتقق فعاًل.

والتاريخية  احلديثية  امل�شادر  وغالبية  امل�شيحية  امل�شادر  تتفق  وحيث 
األإ�شالمية على مكان وألدة امل�شيح وك�نها يف اأر�س فل�شطني، اإأل اأن يف الرتاث 

األإمامي ما ي�افق ذلك اأحيانًا، وما يخالفه اأحيانًا اأخرى.

اأما الروايات امل�ؤيدة فهي من قبيل ما رواه العالمة املجل�شي يف بحار األأن�ار 
عن تف�شري القمي: )علي بن اإبراهيم: اأبي، عن ابن اأبي عمري، عن ه�شام بن 
�شامِل، عن اأبي عبد اهلل »عليه ال�شالم« يف حديث ط�يل يف �شفة املعراج و�شاق 
احلديث اإىل اأن قال: ثم قال يل جربئيل: انزل ف�شل، فنزلت و�شليت، فقال 
اهلل  كلم  حيث  �شيناء  بط�ر  �شليت  فقال:  أل،  فقلت:  �شليت؟  اأين  تدري  يل: 
م��شى تكليمًا، ثم ركبت فم�شينا ما �شاء اهلل، ثم قال يل: انزل ف�شل، فنزلت 
و�شليت، فقال يل: اأتدري اأين �شليت؟ فقلت: أل، فقال: �شليت يف بيت حلم، 
وبيت حلم بناحية بيت املقد�س حيث ولد عي�شى بن مرمي »عليه ال�شالم«())).

اأنها كانت يف النجف يف  واأما الروايات املخاِلفة فكما جاء يف بحار األأن�ار 
عن  ال�ليد،  ابن  عن  )ال�شدوق،  للراوندي:  األأنبياء  ق�ش�س  فعن  العراق، 
بن  القا�شم بن يحيى، عن جده احل�شن  اأحمد بن حممد، عن  ال�شفار، عن 
را�شد، عن يحيى بن عبد اهلل قال: كنا باحلرية فركبت مع اأبي عبد اهلل عليه 
ال�شالم فلما �شرنا حيال قرية ف�ق املا�شر قال: هي هي، حني قرب من ال�شط 
ولد  اأين  اأتدري  قال:  ثم  ركعتني،  ف�شلى  نزل  ثم  الفرات،  �شفري  على  و�شار 

1. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج14، �س 208.
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عي�شى »عليه ال�شالم«؟ قلت: أل، قال: يف هذا امل��شع الذي اأنا فيه جال�س، ثم 
قال: اأتدري اأين كانت النخلة؟ قلت: أل، فمد يده خلفه فقال: يف هذا املكان، ثم 
قال: اأتدري ما القرار وما املاء املعني؟ قلت: أل، قال: هذا ه� الفرات، ثم قال: 
اإىل  بيده عن ميينه فقال: هذا ه� اجلبل  فاأ�شار  الرب�ة؟ قلت: أل،  اأتدري ما 
النجف، وقال: اإن مرمي ظهر حملها وكانت يف واد فيه خم�شمائة بكر يتعبدن، 
وقال: حملته ت�شع �شاعات، فلما �شربها الطلق خرجت من املحراب اإىل بيت 
دير لهم فاأجاءها املخا�س اإىل جذع النخلة ف��شعته فحملته فذهبت به اإىل 
ابن  ه�  بع�شهم:  فقال  اإ�شرائيل  بن�  فيه  فاختلف  فزع�ا  راأوها  فلما  ق�مها، 
اهلل، وقال بع�شهم: ه� عبد اهلل ونبيه، وقالت اليه�د: بل ه� ابن الهّنة، ويقال 
للنخلة التي اأنزلت على مرمي: العج�ة(. قال املجل�شي يف بيان بع�س الكلمات 
املراد  ولعل  املحب�س،  اأي  كمجل�س  املا�شر  جمع  باملد  )املاآ�شر  الرواية:  من 
حماب�س املاء، واملا�شر بغري مد: احلاجز بني ال�شيئني. واحلد بني األأر�شني. 
وابن الهنة كناية عن ولد الزنا، باأن يك�ن املراد بالهّنة ال�شر والقبيح كما تطلق 

عليه كثريًا، وقد يكنى به عن كل جن�س، فاملعنى ابن رجل())).

املحقق  ذكره  ما  ن�شتعر�س  للراوندي  األأنبياء  ق�ش�س  كتاب  قيمة  وملعرفة 
ال�شيخ حممد اآ�شف حم�شني يف كتابه )بح�ث يف علم الرجال)))( حتت عن�ان 

1. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج14، �س 216.
2. طبع الكتاب �شنة 1399 ه  يف مدينة م�شهد يف اإيران با�شم )الف�ائد الرجالية(، ثم طبع 
يف قم �شنة 1402 ه  - مع ت�شحيح وتكميل - با�شمه احلايل، و�شدر جُمددًا يف اإ�شالم اآباد 
الباك�شتانية وب�شميمة كتاب )عدالة ال�شحابة( �شنة 1417 ه  بعد اإ�شافات وتغيريات للم�ؤلف. 
وي�شتمل الكتاب على 46 بحثًا يف علم الرجال وت�شتمل على ق�اعد كلية ومعايري ألإحراز وثاقة 

و�شدق الراوي، و�ش�ابط للت�شديق والت�شعيف، واأمارات للت�ثيق واجلرح، وغريها.



الحمل به ومولده194194

)ح�ل اأ�شناد ق�ش�س األأنبياء( حيث قال: )اأّلف ال�ّشيخ قطب الدين �شعيد بن 
هبة اهلل الراوندي »رحمه  اهلل« كتبًا رمّبا ينهاه))) بع�شهم اإىل �شّتة وخم�شني 
كتابًا، منها كتابه يف ق�ش�س األأنبياء، وقد اأكرث فيه النقل عن ال�ّشيخ ال�شدوق 
»ر�شي اهلل عنه« لكّنه مِل يذكر تف�شياًل اأ�شناده اإىل ال�شدوق يف كّل رواية، ومِل 
يذكر اأي�شًا يف اأّول كتابه �شندًا عامًا جلميع ما ينقله عن ال�شدوق، حّتى يّت�شح 
حال الّروايات املعتربة �شندًا من قبل ال�شدوق، واأنها معتربة اأو �شعيفة؛ ألأجل 
من بعد ال�شدوق »رحمه اهلل«، بل ذكر يف بع�س الّروايات �شنده تف�شياًل، ويف 
بع�شها اإجماأًل، ويف األأكرث قال: »عن ابن باب�يه«  اأو »وعن ابن باب�يه«، بزيادة 
املجرور يف  وال�شمري  »باإ�شناده عن فالن«،  يق�ل  ورمّبا  العاطفة.  ال�او  كلمة: 
الكّل اأو يف األأكرث يرجع اإىل ال�شدوق، ورمّبا يق�ل غري ذلك. وهذا الكتاب مِل 
ُيطبع ظاهرًا، وبقي خمط�طًا اإىل قبل ع�شرة اأ�شهر، فت�شّدى بع�س الف�شالء 

- �شكر اهلل �شعيه - لطبعه يف �شهر رجب عام 1409(. 
وبعد اأن بنّي حم�شني ت�ثيقاته للرواة املذك�رة اأ�شماوؤهم يف الكتاب وراأيه يف 
الروايات املر�شلة قال: )ثّم اإّن هنا بحثًا اأعمق واأ�شبق، وه� اعتبار اأ�شل الكتاب 

واإحراز اّت�شاله اإىل م�ؤّلفه بال�شند املّت�شل املعترب(.
وقام ِبَبحث ذلك يف ف�شل اآخر، جاء فيه: )قال ال�ّشيخ منتجب الّدين))) يف 
فهر�شته: ال�ّشيخ األإمام قطب الدين اأب� احل�شني �شعد - قيل : �شعيد - ابن هبة 
اهلل بن احل�شن الراوندي، فقيه عني �شالح ثقة له ت�شانيف ... ثّم ذكر كتبه. 

1. األأ�شح اأن يقال: ُينهيه بع�شهم، اأو اأنهاه بع�شهم.
2. ال�شيخ اأب� احل�شن علي بن عبيد اهلل بن احل�شن القّمي املعروف مبنتجب الدين )504هـ 

- 585هـ(. عامِل وحمّدث. من م�شنفاته )فهر�شت اأ�شامي علماء ال�شيعة وم�شّنفاتهم(.
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وقال ابن �شهر اآ�ش�ب))) يف معامِل العلماء يف حّقه : �شيخي اأب� احل�شني �شعد 
بن هبة اهلل له كتب ..... فذكر كتابني له. وهذان الفا�شالن مِل يذكرا كتاب 
املتبحرين يف ترجمته:  العاملي))) يف تذكرة  له. وقال احلر  األأنبياء  ق�ش�س 
وقد راأيت له كتاب ق�ش�س األأنبياء اأي�شًا.... ون�شب املجل�شي ق�ش�س األأنبياء 
املذك�ر اأّوأًل اإليه على ما يظهر من اأ�شانيد الكتاب وا�شتهر اأي�شًا، ثّم قال: وأل 
اأن يك�ن تاأليف ف�شل اهلل بن علي بن عبيد اهلل احل�شني الراوندي)))،  يبعد 
كما يظهر من بع�س اأ�شانيد ال�ّشيد ابن طاوو�س، وقد �شّرح بك�نه منه يف ر�شالة 
النج�م، وكتاب فالح ال�شائل. واألأمر فيه هنّي؛ لك�نه مق�ش�رًا على الق�ش�س، 

واأخباره جّلها ماأخ�ذة من كتب ال�شدوق »رحمه اهلل«(.

ومِل يرت�ِس املحقق حم�شني كالم املجل�شي باأّن األأمر هنّي، قال: )وعندي اأّن 
األأمر لي�س فيه هنّي؛ حلرمة انت�شاب ال�شيء اإىل األأئّمة »عليهم ال�شالم« واإىل 
ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، واإىل اهلل »تعاىل« ما مِل يثبت �شّحته بالعلم 

ال�جداين اأو التعّبدي، واإن كان هذا ال�ّشيء املن�ش�ب من اأه�ن األأ�شياء(. 

1. حممد بن علي بن �شهر اآ�ش�ب ال�َشَروي املازندراين )488هـ - 588 هـ(. فقيه وحمّدث. له 
م�شنفات كثرية، منها: )مناقب اآل اأبي طالب(، )معامِل العلماء(.

2. حممد بن احل�شن بن علي بن حممد بن احل�شني املعروف بال�شيخ احلر العاملي )1033 
حت�شيل  اإىل  ال�شيعة  و�شائل  )تف�شيل  م�شنفاته  من  اإمامي.  وفقيه  حمدث  هـ(،   1104 ــ 
ُيعتمد عليها  م�شائل ال�شريعة( املعروف بكتاب و�شائل ال�شيعة، وه� م�شدر لالأحاديث التي 

يف األ�شتنباط الفقهي.
اأب� الر�شا ف�شل اهلل بن علي احل�شني الراوندي )ت551هـ(، فقيه  3. ال�شيد �شياء الدين 
مقارنة  اإىل  الطيبة  )مقاربة  ال�شهاب(،  �شرح  يف  ال�شهاب  )�ش�ء  م�شنفاته  من  واأديب. 

النية(، )األأربعني يف األأحاديث(، )نظم العرو�س للقلب املرو�س(، )الكايف يف التف�شري(.
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ثم اأ�شاف: )وذكر �شاحب ال��شائل، هذا الكتاب يف �شمن م�شادر و�شائله 
يف الفائدة الرابعة من خامتة كتابه واعتمد عليه، ولكن الّظاهر اإّن الكتاب مِل 
ي�شل اإليه واإىل املجل�شي »رحمهما  اهلل« ب�شند مّت�شل، فال بّد من اإثبات �شهرة 

الكتاب بني العلماء يف الزمان الفا�شل بني م�ؤّلفه وبينهما(.

)ثّم  قال:  حيث  الكتاب  ت�اجه  اأخرى  اإ�شكالية  باإثارة  راأيه  حم�شني  وختم 
واأّما  اهلل«؛  »رحمه   ال�شدوق  عن  رويت  الق�ش�س  اأخبار  ُجّل  اأّن  امل�شلَّم  اإّن 
الق�لني  بني  والثمرة  تتبع.  اأو  �شاهد  اإىل  فه� حمتاج  كتبه،  من  ماأخ�ذة  اأّنها 
كبرية جّدًا؛ اإذ على الّثاين أل يحتاج احُلكم باعتبار الّروايات اإىل اإحراز وثاقة 
دوق، وعلى األأّول يحتاج، وي�شّر جهالتهم  ال��شائط بني م�ؤّلف الق�ش�س وال�شّ
باعتبار الّروايات؛ واأّما البحث عن اأ�شانيد م�ؤّلف الق�ش�س اإىل ال�شدوق، فقد 
تقّدم يف بع�س البح�ث ال�ّشابقة. وهنا �شيء اآخر وه� عدم وج�د تلك الروايات 

بتمامها يف كتب ال�شدوق، وهذا اأمر عجيب())).

ويف رواية اأخرى اأن ال�ألدة وقعت يف كربالء من العراق، فقد نقل املجل�شي 
علي  عن  الثمايل،  عن   ....( بال�شند:  الط��شي  ال�شيخ  تهذيب  عن  بحاره  يف 
َماََكنًا  بِِه  َفانتََبَذْت  {َفَحَملَْتُه  »تعاىل«:  ق�له  يف  ال�شالم«  »عليه  احل�شني  بن 
قَِصًيّا}))). قال: خرجت ِمن دم�شق حتى اأتت كربالء ف��شعته يف م��شع قرب 

احل�شني »عليه ال�شالم« ثم رجعت من ليلتها())).

1. حم�شني: بح�ث يف علم الرجال، �س437-436.
2. مرمي:22.

3. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 98، �س  116.
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)براثا(  م�شجد  حيث  بغداد  ن�احي  يف  وقعت  ال�ألدة  اأن  رابعة  رواية  ويف 
املفيد، عن علي بن بالل،  األأن�ار عن: )اأمايل الط��شي:  احلايل. ففي بحار 
حميد  بن  عي�شى  عن  اأبيه،  عن  الرحمن،  عبد  بن  علي  بن  اإ�شماعيل  عن 
الطائي، عن اأبيه حميد بن قي�س، عن علي بن احل�شني »عليهما ال�شالم« قال: 
بالزوراء،  اجتاز  اخل�ارج  وقعة  رجع من  ملا  ال�شالم«  »عليه  امل�ؤمنني  اأمري  اإن 
فقال للنا�س: اإنها الزوراء ف�شريوا وجنب�ا عنها، فاإن اخل�شف اأ�شرع اإليها من 
اإذا ه� براهب يف �ش�معة له، فقال  اأتى مينة ال�ش�اد  ال�تد يف النخالة، فلما 
اإأل  ينزلها  ألأنها أل  األأر�س بجي�شك قال: ومِل؟ قال:  تنزل هذه  الراهب: أل  له 
نبي اأو و�شي نبي يقاتل يف �شبيل اهلل »عز وجل« هكذا جند يف كتبنا، فقال له 
اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم«: اأنا و�شي �شيد األأنبياء، و�شيد األأو�شياء فقال له 
الراهب: فاأنت اإذن اأ�شلع قري�س، وو�شي حممد، فقال له اأمري امل�ؤمنني »عليه 
اإين  األ�شالم،  �شرائع  علي  فقال: خذ  اإليه  الراهب  فنزل  ذلك،  اأنا  ال�شالم«: 
وجدت يف األإجنيل نعتك واأنك تنزل اأر�س براثا بيت مرمي واأر�س عي�شى »عليه 
ال�شالم«، فاأتى اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم« م��شعًا فلكزه برجله فانبج�شت 
عني خرارة، فقال: هذه عني مرمي التي اأنبعت لها، ثم قال: اك�شف�ا ههنا على 
ال�شالم«: على  �شبعة ع�شر ذراعًا، فك�شف فاإذا ب�شخرة بي�شاء، فقال »عليه 
قال:  ثم  و�شلت ههنا،   ال�شالم« من عاتقها  »عليه  هذه و�شعت مرمي عي�شى 

اأر�س براثا هذه بيت مرمي »عليها ال�شالم«())).

اأمام  ت�شمد  أل  الروايات  مثل هذه  اأن  املقام  يقال يف هذا  اأن  والذي ميكن 

1. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 14، �س  211-210.
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والتاريخية،  منها  الدينية  جدًا،  والكثرية  املختلفة  والن�ش��س  املعطيات 
اأر�س  يف  جرت  األأحداث  اأن  ت�ؤّكد  والتي  األإ�شالمية،  وغري  منها  األإ�شالمية 
فل�شطني أل يف العراق، ولعله بالتحديد يف بيت حلم، أل يف النجف وأل كربالء 

وأل بغداد، وأل غريها من مناطق العراق.

ولرمبا يتم�ّشك البع�س للدأللة على ما �شبق باأن وألدة امل�شيح يف بيت حلم 
بع�س  م�ؤّخرًا  ظهرت  حيث  حم�ش�م،  غري  اأمر  القد�س  من  بالقرب  ال�اقعة 
ح اأن تك�ن بلدة بيت حلم امل�شار اإليها يف الن�ش��س امل�شيحية  األأق�ال التي ترجِّ
عبارة عن  بلدة كانت تقع يف اجلليل، �شمال فل�شطني، أل بيت حلم املعه�دة 
بيت  يذكرا  مِل  وي�حّنا  مرق�س  اإجنيال  اأن  حيث  القد�س،  من  بالقرب  ال�اقعة 
اجلليل،  يف  النا�شرة  ه�  م�طنه  اأن  اعتربا  بل  امل�شيح،  راأ�س  كم�شقط  حلم 
وبجمع هذه املعطيات قال ه�ؤألء اأّن الت�فيق بني الق�لني يتحقق بالق�ل باأنه ُولد 
يف بلدة بيت حلم، ولكن تلك البلدة ال�اقعة يف اجلليل أل بالقرب من القد�س.

ولرمبا حتّجج�ا اأي�شًا براأي )ج�ن ماير( الباحث يف تاريخ امل�شيح، اإذ يق�ل 
بل  تاريخية(  حقيقة  اأنها  على  ت�ؤخذ  اأأل  يجب  حلم  بيت  يف  ي�ش�ع  )وألدة  اأن 

جُمرد )تاأكيد أله�تي ي��شع يف �شكل �شرد تاريخي على ما يبدو())).

امللك  ن�شل  كان من  ي�ش�ع  باأّن  األعتقاد  باأّن  الباحثني  بع�س  �شّرح  وقد  كما 
داود ه� الذي اأّدى اإىل تط�ر ق�شة وألدة ي�ش�ع يف بيت حلم، ألأنها م�شقط راأ�س 
النبي/امللك داود، واأن هذا األّدعاء كان �شنيعة مّتى ول�قا اللذان اأرادا تاأكيد 

حتّدر ي�ش�ع من داود وانت�شابه اإليه.

1. https://daqaeq.net/ميالد-يسوع/



199199 الحمل به ومولده

ولكن يجب اأن نلتفت اأن اأ�شحاب هذه املق�ألت مِل يخرج�ا  عن نطاق اأر�س 
فل�شطني يف حتديد مكان وألدة امل�شيح، ومِل يّدع اأيٌّ منهم اأن ال�ألدة مّتت يف 
ح تلك الروايات من خاللها. و�ش�اء  العراق مثاًل اأو يف دم�شق مثاًل كي ُن�شحِّ
اجلليل،  من  اآخر  م��شع  يف  اأم  النا�شرة  يف  اأم  حلم  بيت  يف  م�لده  كان  اأ 
كما جاء يف  العراق  أل يف  فل�شطني،  اأر�س  كانت يف حدود  وألدته  اأن  فاملهم 

تلك املرويات. 

هذا، وقد �شّكك البع�س يف �شحة ك�ن ال�ألدة قد وقعت على اأر�س فل�شطني 
بلحاظ اأّن القراآن الكرمي حتّدث عن وج�د نخلة ورطب جنّي، ومن غري املعروف 
حة ألأن  اأر�س فل�شطني، ولذا فاإن العراق ميّثل األأر�س املر�شَّ وج�د النخيل يف 
تك�ن مهد امل�شيح ومكان وألدته، أل�شّيما بلحاظ التعبري ال�ارد يف األآيات من اأّن 
ال�شيدة مرمي اّتخذت مكانًا �شرقيًا وق�شيًا: {َواْذُكْر يِِف الِْكَتاِب َمْرَيَم إِذِ انتََبَذْت 
إىََِل  الَْمَخاُض  َجاءََها 

َ
َفأ قَِصيًّا،  َماََكنًا  بِِه  َفانتََبَذْت  َفَحَملَْتُه  قِيًّا،  رََشْ َماََكنًا  ْهلَِها 

َ
أ ِمْن 

الَّ 
َ
نِسيًّا، َفَناَداَها ِمن حَُتْتَِها أ ِجْذِع انلَّْخلَِة قَالَْت يَا يََلْتَيِِن ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت نَْسًيا مَّ

يًّا، َوُهّزِي إيََِلِْك جِِبِْذِع انلَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرَطًبا  حَُتَْزيِِن قَْد َجَعَل َربُِّك حَُتَْتِك رَْسِ
َجنِيًّا}))) وهذا يتطابق مع العراق من حيث امل�قع بالن�شبة اإىل فل�شطني حيث 

عا�شت يف األأ�شل.

م�قع  على  التالية  املقالة  ولنالحظ  اأي�شًا،  ي�شتقيم  أل  األإ�شكال  هذا  اأن  اإأل 
)مركز املعل�مات الفل�شطيني - وفا( ح�ل زراعة النخيل يف فل�شطني، حيث 
جاء فيها اأنه: )عرفت زراعة النخيل يف فل�شطني منذ اآألف ال�شنني، وحظيت 

1. مرمي: 25-16.
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باهتمام املزارع الفل�شطيني؛ ك�نها �شجرة ذات قيمة اقت�شادية كبرية، ومنزلة 
دينية عظيمة، تعي�س مئات ال�شنني، ولقدرتها على حتمل العديد من الظروف 
املناخية، باألإ�شافة لقدرتها على النم� يف الرتبة املاحلة. تنت�شر زراعة النخيل 
اأريحا واألأغ�ار وقطاع غزة، أل �شيما يف مدينتي: دير  يف فل�شطني يف منطقة 
اأريحا تاريخيًا اأطلق عليها ا�شم  اأن مدينة  البلح، وخان ي�ن�س. ومن املعروف 
حلم  وبيت  اأريحا  بني  وامل�شافة  فيها(  النخيل  مزارع  لكرثة  النخيل؛  مدينة 

47كم فقط.

واأ�شاف املركز: )... يعترب قطاع التم�ر يف فل�شطني اأحد ركائز األقت�شاد 
بلغ عدد مزارع  اأيل�ل 2021  الزراعة يف  وزارة  اإح�شاءات  الزراعي، فح�شب 
النخيل يف فل�شطني 571 مزرعة، حتت�ي على 311 األف �شجرة نخيل، ويعمل 
فيها اأكرث من 5000 عامل، ويبلغ قيمة �شادراتها بنح�  35 اإىل 40 ملي�ن دوألر 

�شن�يًا، ويقدر اإنتاج التم�ر للم��شم 2021 بح�ايل 13 األف ون�شف طن())). 

واأعلنت كذلك اللجنة ال�طنية الفل�شطينية للرتبية والثقافة والعل�م عن اإدراج 
نخلة التمر الفل�شطينية �شمن ألئحة الرتاث الثقايف غري املادي ملنظمة األأمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )الي�ن�شك�(، وذلك يف دي�شمرب 2019))).

اليه�د بقيادة )بارك�خبا( على  ث�رة  اإبان  �ُشّكت  التي  العملة  اأن  كما وجند 

1 .h t tps: / / in fo .wafa.ps/ar_page.aspx?id=8701&__cf_chl_f_
tk=Z3ZmV.AZmwLRSd5pZkkDZ.RFH2EbDm.8Na2FSbd8U-
LA-1642259774-0-gaNycGzNBqU
2.https://safa.ps/post/272989/-إدراج-نخلة-التمر-الفلسطينية-بالئحةالتراث-الثقافي-غير
المادي-لليونسكو
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ال�شلطة الرومانية يف األأرا�شي الفل�شطينية ما بني �شنة 132 - 136م ت�شتمل 
يف اإحدى وجهيها على �ش�رة النخلة، ويف ال�جه األآخر على عنق�د من العنب، 

مبا يعك�س ن�عية ال�شجر والثمر املت�افر واملنَتج يف تلك األأرا�شي. 

ي�شاف اإىل ما �شبق اأن امل�شافة التي يتحّدث عنها اأ�شحاب هذا األّدعاء ما 
بني فل�شطني والعراق هي مئات الكيل�مرتات، �ش�اء قطعتها بخط م�شتقيم اأم 
مبحاذاة نهر الفرات، وه� ما ي�شتدعي منها م�شري قرابة ال�شهر، ولك اأن تتخّيل 
ح�ش�ل ذلك من ِقبل فتاة وحيدة! وما الداعي لذلك؟ ووفق اأي منطق ميكن 
قب�له؟ وكيف قطعت هذه امل�شافة؟ ومبعّية من؟ ثم كيف رجعت جُمددًا كل هذه 
امل�شافة اإىل م�طنها يف فل�شطني ف�شاهدها َمن �شاهدها، وجرى معها احل�ار 

عملة )بار كوخبا( -الوجه األمايِّم- عنب، وُكتب حوهَل: )السنة األوىل لفداء 
إرْسائيل(. الوجه اخللىَف: خنلة، وُكتب حولها: )العازار الاَكهن(.
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واإعجازية  خارقة  ب�ش�رة  مت  األأمر  اأن  البع�س  قال  نعم،  القراآن؟  نقله  الذي 
ر لها ما ينقلها... ولكن ال�ش�ؤال يع�د جُمددًا:  بحيث ُط�يت لها األأر�س، اأو �ُشخِّ
ما الداعي لذلك؟ وهل األآيات )املعاجز( حتدث بال �شبب؟  وك�ن احلمل ووألدة 
امل�شيح اآية من اآيات اهلل أل يعني اأن يك�ن م��شع وألدته مت يف ظرف اإعجازي 
اأي�شًا، ألأن هذا األأمر أل غاية منه، على خالف اأ�شل احلمل وال�ألدة، مع التنبيه 
على اأن األآيات )املعاجز( حالة ا�شتثنائية ولي�شت األأ�شل يف ما يجري يف هذا 

ال�ج�د كي نعتمد عليه يف تف�شري األأم�ر متى �شئنا.

•• المجوس الثالثة:
رواية مّتى ح�ل ال�ألدة تذكر اأن ثالثة من املج��س القادمني من جهة ال�شرق 
ت�شاَدف وج�ُدهم بالقرب من القد�س عند وألدة امل�شيح، وكان�ا يعلم�ن م�شبقًا 
اقرتان وألدة )ملك اليه�د( بظه�ر جنمة يف ال�شماء، وهذا ما حتقق فعاًل يف 
ر  تلك الليلة، ولذا فقد دخل�ا اأور�شليم/القد�س وبداأوا يبحث�ن عن امل�ل�د املب�شَّ
��ٌس  اِم ِهرُيوُد�َس امْلَِلِك، اإَِذا جَُمُ ِة، يِف اأَيَّ ِم اْلَيُه�ِديَّ به: )َومَلَّا ُوِلَد َي�ُش�ُع يِف َبْيِت حَلْ
َنا  نَّ ِمَن امْلَ�ْشِرِق َقْد َجاُءوا اإِىَل اأُوُر�َشِليَم، َقاِئِلنَي: »اأَْيَن ُهَ� امْلَْ�ُل�ُد َمِلُك اْلَيُه�ِد؟ َفاإِ
َطَرَب  ا �َشِمَع ِهرُيوُد�ُس امْلَِلُك ا�شْ َمُه يِف امْلَ�ْشِرِق َواأََتْيَنا ِلَن�ْشُجَد َلُه«. َفَلمَّ َراأَْيَنا جَنْ
»اأَْيَن  َلُهْم:  َو�َشاأَ ْعب،  ال�شَّ َوَكَتَبِة  اْلَكَهَنِة  �َشاِء  ُروؤَ ُكلَّ  َفَجَمَع  َمَعُه.  اأُوُر�َشِليَم  َوَجِميُع 
 ): ِبيِّ ُه هَكَذا َمْكُت�ٌب ِبالنَّ ِة. ألأَنَّ ِم اْلَيُه�ِديَّ ُي�َلُد امْلَ�ِشيُح؟« َفَقاُل�ا َلُه: »يِف َبْيِت حَلْ
ْغَرى َبنْيَ ُروؤَ�َشاِء َيُه�َذا،  ٍم، اأَْر�َس َيُه�َذا َل�ْشِت ال�شُّ ْنِت َيا َبْيَت حَلْ اأي النب�ءة )َواأَ

ٌر َيْرَعى �َشْعِبي اإِ�ْشَراِئيَل«())). ألأَْن ِمْنِك َيْخُرُج ُمَدبِّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 6-1.
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وت�شيف الرواية اأن هريود�س -بعدما ا�شتدَعى اأي�شًا املج��س الثالثة وا�شتمع 
واإخباره  األأمر  للتحّقق من  بيت حلم  اإىل  الذهاب  منهم  روايتهم- طلب  اإىل 
�ا  َواْفَح�شُ »اْذَهُب�ا  َوَقاَل:  ٍم،  حَلْ َبْيِت  اإِىَل  اأَْر�َشَلُهْم  )ُثمَّ  البحث:  هذا  بنتيجة 
َواأَ�ْشُجَد  ا  اأَْي�شً اأََنا  اآِتَي  ِلَكْي  ويِن،  َفاأَْخرِبُ �ُه  َوَجْدمُتُ َوَمَتى   . ِبيِّ َعِن ال�شَّ ْدِقيِق  ِبالتَّ
ُمُهْم  ْجُم الَِّذي َراأَْوُه يِف امْلَ�ْشِرِق َيَتَقدَّ ا �َشِمُع�ا ِمَن امْلَِلِك َذَهُب�ا. َواإَِذا النَّ َلُه«. َفَلمَّ
ْجَم َفِرُح�ا َفَرًحا َعِظيًما  ا َراأَْوا النَّ . َفَلمَّ ِبيُّ َحتَّى َجاَء َوَوَقَف َفْ�ُق، َحْيُث َكاَن ال�شَّ
ُثمَّ  َلُه.  َو�َشَجُدوا  وا  َفَخرُّ ِه.  اأُمِّ َمْرمَيَ  َمَع  ِبيَّ  ال�شَّ َوَراأَْوا  اْلَبْيِت،  اإِىَل  َواأََتْ�ا  ا.  ِجدًّ
ا. ُثمَّ اإِْذ اأُوِحَي اإَِلْيِهْم يِف ُحْلٍم  ُم�ا َلُه َهَداَيا: َذَهًبا َوُلَباًنا َوُمرًّ َفَتُح�ا ُكُن�َزُهْم َوَقدَّ

َرُف�ا يِف َطِريق اأُْخَرى اإِىَل ُك�َرِتِهْم())). اأَْن أَل َيْرِجُع�ا اإِىَل ِهرُيوُد�َس، اْن�شَ
ا.  ِجدًّ َب  ب�عدهم: )َغ�شِ الثالثة  املج��س  التزام  بعدم  وحني علم هريود�س 
اْبِن  ِمِن  ُتُخ�ِمَها،  ُكلِّ  َويِف  ٍم  حَلْ َبْيِت  يِف  الَِّذيَن  ْبَياِن  ال�شِّ َجِميَع  َوَقَتَل  َفاأَْر�َشَل 

َقُه ِمَن امْلَُج��ِس())). قَّ َماِن الَِّذي حَتَ �َشَنَتنْيِ َفَما ُدوُن، ِبَح�َشب الزَّ
ويف املقابل، فقد راأى ي��شف النجار يف املنام مَلكًا يطلب منه اخلروج من 
اأَُق�َل  َوُكْن ُهَناَك َحتَّى  َر،  اإِىَل ِم�شْ َواْهُرْب  ُه  َواأُمَّ ِبيَّ  َوُخِذ ال�شَّ بيت حلم: )ُقْم 
ُه  َواأُمَّ ِبيَّ  َواأََخَذ ال�شَّ ِلُيْهِلَكُه«. َفَقاَم  ِبيَّ  اأَْن َيْطُلَب ال�شَّ َلَك. ألأَنَّ ِهرُيوُد�َس ُمْزِمٌع 

َر. َوَكاَن ُهَناَك اإِىَل َوَفاِة ِهرُيوُد�َس())).  َرَف اإِىَل ِم�شْ َلْياًل َواْن�شَ
اأر�س  اإىل  منها  وع�دته  م�شر  اإىل  امل�شيح  انتقال  باأن  اأي�شًا  مّتى  وي�شيف 
رًا، اإذ ا�شتملت الب�شارة على ل�شان اأحد األأنبياء  اإلهيًا مقدَّ فل�شطني كان اأمرًا 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 12-8.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 16.

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 15-13.
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ىَل  ال�شابقني على اأنه �شيفد عليهم من م�شر، وهذا ما حتقق: )َوَكاَن ُهَناَك اإِ
َدَعْ�ُت  َر  ِم�شْ »ِمْن  اْلَقاِئل:  ِبيِّ  ِبالنَّ بِّ  الرَّ ِمَن  ِقيَل  َما  َيِتمَّ  ِلَكْي  ِهرُيوُد�َس.  َوَفاِة 
الق�شة  هذه  بح�شب  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح  ال�شيد  جنا  وهكذا  اْبني«())). 
األإجنيلية من الت�شفية اجل�شدية على يد الطاغية هريود�س. و�شيمّر معنا عند 
احلديث عن طف�لة امل�شيح اأّن رواية الهجرة اإىل م�شر أل تت�افق مع رواية ل�قا 
يف اإجنيله، حيث يظهر منها بقاء الثالثة، مرمي وي��شف وامل�شيح، يف فل�شطني 

ثمانية اأيام، ثم انتقالهم من بيت حلم اإىل اجلليل حيث كان ي�شكن ي��شف.  

البع�س  فاّدعى  وبالدهم،  الثالثة  املج��س  ق�مية  يف  الباحث�ن  اختلف  وقد 
اأنهم قد قدم�ا من العراق احلالية، وقيل بل من اإيران احلالية، وذهب اآخرون 
اإىل اأنهم وفدوا من اجلزيرة العربية، اأو كان�ا من ال�شبئيني، وقيل بل األأردن.

اأن كلمة )جُم��شي( وكذلك كلمة )كلداين( يف ذلك  ومنهم من ذهب اإىل 
ال�قت كانت ُتطلق على املنّجمني بغ�س النظر عن دينهم وق�ميتهم. ويف ذلك 
يق�ل )م�فق ني�شك�( الباحث وامل�ؤرخ يف التاريخ ال�شرياين اإن كلمة كلداين تقابل 
واملف�شر،  واحلكيم،  بالفلك،  والعامِل  الكاهن،  وتعني  )ماج�(،  املج��س  لقب 
واأن ا�شم املج��س �شاع ا�شتعماله يف فرتة الكلدان منذ بروز الديانة الزراد�شتية 
بق�ة منت�شف القرن ال�شابع قبل امليالد تقريبًا، ألأن وظائف وطق��س املج��س 
لها عالقة مع التنجيم وال�شحر، فجاء م�شطلح )ماجيا، املج��س( الي�نانية 

μαγεία μαγεύων mageuon ليدل على التنجيم وال�شحر.

ورئي�س  امل�ؤرخ  الفار�شية  واللغة  األأديان  يف  واألأ�شتاذ  �س  املتخ�شّ عن  ونقل 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 15.
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كتابه  يف  جرياردو(  )ك�نلي  ال�شرقية  األأديان  ق�شايا  يف  األإيطالية  اجلمعية 
)زارد�شت يف التاريخ( اأن حقيقة ارتباط ا�شتخدام عبارة املج��س و الكلدان 
يف األأدب الي�ناين ه� ألأن اأن�شطة الكهنة البابليني واملج��س مت�شابهة يف بع�س 
اجل�انب، ومت احلفاظ على بع�س األأدلة ح�ل بقاء املج��س يف اأثينا خالل زمن 
الكلدان  ا�شم  اقرتن  املقد�س  الكتاب  من  القدمي(  )العهد  ويف  اأفالط�ن))). 
باملج��س والفلكيني وال�شحرة اأي�شًا. كما وجند يف )العهد اجلديد( -املكت�ب 
اأغلبه بالي�نانية- اأن كلمة )جُم��س( مرتبطة بالعرافة وال�شحر واخلداع وديانة 
)�شيم�ن(  ال�شاحرين:  على  الي�نانية  باللغة  اأُطلقت  لذا  مهزوم،  عدوٍّ  �شعب 

و)بار ي�ش�ع( عن�ان )جُم��شي())).

•• نجمة الوالدة:
العن�شر األآخر الذي ي�شت�قفنا يف الرواية األإجنيلية لل�ألدة، ظه�ر النجمة 
نب�ءة  وب�ش�رة  قبل  من  اإليها  اأ�شار  فقد  امل�شيح،  وألدة  على  بها  واأل�شتدألل 
للنبي م��شى حني  املعا�شر  امل�شيحي- )بلعام بن بع�ر()))  التف�شري  -بح�شب 

حتّدث عن نب�ءة ظه�ر )جنم من يعق�ب( قبل 12 قرن اأو اأكرث من احلدث.

عى اأنه الب�شارة ال�شادرة على ل�شان بلعام بن بع�ر قبل اأن  وهذا ه� الن�س املدَّ
ينحرف ويهلك جاءت وه� م�شرف من األأعلى على بني اإ�شرائيل ومبعيته امللك 

1. Gherardo Gnoli, Zoroaster in History New York,2000, p57.
2.http://aramean-dem.org/Arabic/Tarikh_Skafe/Mowafak_Nisko/3/
Ar.htm
3. تناولت هذه ال�شخ�شية يف اجلزء الثاين من كتابي )يف عمق التاريخ( وبّينت اأهميتها يف 

الرتاثني اليه�دي وامل�شيحي، فراجع.
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باألق الذي كان ي�شغط عليه من اأجل اأن يلعن النبي م��شى »عليه ال�شالم« وَمن 
 . ُجِل امْلَْفُت�ِح اْلَعْيَننْيِ َثِلِه َوَقاَل: »َوْحُي َبْلَعاَم ْبِن َبُع�َر. َوْحُي الرَّ معه: )ُثمَّ َنَطَق مِبَ
. الَِّذي َيَرى ُروؤَْيا اْلَقِديِر �َشاِقًطا  َوْحُي الَِّذي َي�ْشَمُع اأَْقَ�اَل اهلِل َوَيْعِرُف َمْعِرَفَة اْلَعِليِّ
ُز  َيرْبُ َقِريًبا.  َلْي�َس  َولِكْن  ُرُه  اأُْب�شِ األآَن.  َلْي�َس  َولِكْن  اأََراُه   : اْلَعْيَننْيِ َمْك�ُش�ُف  َوُهَ� 
ُم َطَريَفْ ُم�اآَب، َوُيْهِلُك ُكلَّ  يٌب ِمْن اإِ�ْشَراِئيَل، َفُيَحطِّ َكْ�َكٌب ِمْن َيْعُق�َب، َوَيُق�ُم َق�شِ
�ْشَراِئيُل  َنُع اإِ َبِني اْلَ�َغى. َوَيُك�ُن اأَُدوُم ِمرَياًثا، َوَيُك�ُن �ِشِعرُي اأَْعَداوؤُُه ِمرَياًثا. َوَي�شْ

اِرُد ِمْن َمِديَنٍة«())).  ِبَباأْ�ٍس. َوَيَت�َشلَُّط الَِّذي ِمْن َيْعُق�َب، َوَيْهِلُك ال�شَّ
�شاهدها  التي  النجمة  اإىل  اإ�شارة  ه�  ال�شابق  الن�س  يف  املذك�ر  فالك�كب 

املج��س الثالثة فدّلتهم على وألدة امل�شيح »عليه ال�شالم«.
اأن احلديث  ُيقال  بل لرمبا  اأْن أل دأللة وا�شحة على ذلك،  األإن�شاف  ولكّن 
عن حتطيم )م�اآب( وغريها أل يتنا�شب و�شرية ال�شيد امل�شيح »عليه ال�شالم«، 
من  اأكرث  �شريتهما-  -بلحاظ  مثاًل  و�شليمان  داود  على  تنطبق  اأن  وميكن 

انطباقها على امل�شيح.
وحاول بع�س امل�ؤمنني بهذه الب�شارة الت�فيق بني الن�س وبني حدث �شماوي 
وبني  النجم/العالمة  بخ�ش��س  جرى  ما  برْبط  ولرمبا  الفرتة،  تلك  يف  وقع 
اأحداث فلكية غري عادّية وقعت يف تاريخ قريب من احلدث، مثل اقرتان ك�كب 
امل�شرتي وزحل، ولكن أل ي�جد يف البني ما ميكن اأن ُيطماأن اإليه، هذا عالوة 
اأو  األإجنيل  هذا  كاتب  خمرتعات  من  واأنها  الق�شة  اأ�شل  يف  الت�شكيك  على 

اأ�شيفت عليه ألحقًا.

1. الكتاب املقد�س: �شفر العدد، األإ�شحاح 24، 19-15.
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م(،   1809-1742( دوب�ي  فران�ش�ا  ت�شارلز  الفرن�شيان  فاألأكادمييان 
يف  قاما  م(   1820-1757( ف�لني  دي  ت�شا�شيب�ف  فران�ش�ا  وك�ن�شتانتني 
خ�شم اندألع الث�رة الفرن�شية عام 1789م، والتمّرد على الكني�شة الكاث�ليكية 
املتحالفة مع امللك، باّدعاءات )مثرية( بخ�ش��س الق�شة ومتاثلها مع ق�شة 
اإىل  انتقلت  التي  الفار�شية  األأ�شط�رة  اأّن يف  اّدعيا  ِمرثا/مرثا�س، حيث  األإله 

الي�نان فالرومان ح�ل وألدة ِمرثا ما ُي�شبه رواية مّتى ح�ل وألدة امل�شيح. 

اأنه قبل مئات ال�شنني من ظه�ر امل�شيح وعند  تق�ل األأ�شط�رة -بزعمهما- 
هدايا  معهم  وجلب�ا  احلكماء،  من  ثالثٌة  ال�ليد  هذا  زار  مرثا�س،  وألدة 
وم�ش�غات ذهبية وقّدم�ها اإىل اأم ال�ليد ترّبكًا بقدومه اإىل العامِل. كان ي�م 
وألدة ِمرثا�س ه� اخلام�س والع�شرين من �شهر دي�شمرب -كما مر معنا من قبل-
ووفقًا مل�ؤرخي الديانة املرثا�شية، فاإّن مرثا�س مات على ال�شليب، وقبل م�ته 
باأيام اجتمع على الع�شاء مع اأوألده األثني ع�شر، و�ُشّمي ذلك الع�شاء بالع�شاء 
األأبراَج  اأوألُده  واأ�شبح  �شم�شًا،  مرثا�س  وحتّ�ل  ألحقًا،  اجلميع  لب  �شُ األأخري. 
األثني ع�شر �شمن املنظ�مة ال�شم�شية. وبعد م�ت مرثا�س على ال�شليب ُو�شع 
اىل  مرثا�س  عد  �شَ �شلبه  وبعد  الربيع  ف�شل  ويف  �شخري.  تاب�ت  يف  ج�شده 
ال�شماء يف الي�م الذي ت�شاوى فيه ط�ل وقت الليل مع وقت النهار، وه� تاريخ 

عيد الف�شح )عيد القيامة = قيامة امل�شيح(!  

فهل لهذا األدعاء الذي ذكره األأكادمييان الفرن�شيان ما ي�ؤّيده؟ امل�شاألة يف 
م��شع اإثبات ونفي، ومن املثِبتني املعا�شرين من احتمل�ا بقّ�ة اأن ب�ل�س الر�ش�ل 
ه� الذي اأقحم هذه الق�شة، وذلك يف حماولة منه جلذب ال�ثنيني اإىل دع�ته، 
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اإذ قام باإدراج عنا�شر من امليث�ل�جيا امِلرثاوية يف اأطروحته اخلا�شة بامل�شيحية 
التي قّدمها لغري اليه�د.

ويف اإجنيل ل�قا اأن عددًا من الرعاة اأي�شًا �شهدوا حدث وألدة ال�شيد امل�شيح 
بعد وق�عه بزمن قليل، واأنهم اأُر�ِشدوا اإىل مكان ال�ألدة ب�ا�شطة مالٍك ظهر 
ِتِهْم،  يَن َيْحُر�ُش�َن ِحَرا�َشاِت اللَّْيِل َعَلى َرِعيَّ لهم: )َوَكاَن يِف ِتْلَك اْلُك�َرِة ُرَعاٌة ُمَتَبدِّ
اَء َحْ�َلُهْم، َفَخاُف�ا َخْ�ًفا َعِظيًما.  بِّ اأَ�شَ ُد الرَّ بِّ َوَقَف ِبِهْم، َوجَُمْ َواإَِذا َماَلُك الرَّ
ْعِب:  ِميِع ال�شَّ ُرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُك�ُن جِلَ َفَقاَل َلُهُم امْلَاَلُك: »أَل َتَخاُف�ا! َفَها اأََنا اأَُب�شِّ
. َوهِذِه َلُكُم اْلَعاَلَمُة:  بُّ لِّ�ٌس ُهَ� امْلَ�ِشيُح الرَّ ُه ُوِلَد َلُكُم اْلَيْ�َم يِف َمِديَنِة َداُوَد خُمَ اأَنَّ
ِمَن  ُجْمُه�ٌر  امْلَاَلِك  َمَع  َبْغَتًة  َوَظَهَر  ِمْذَوٍد«.  يِف  َجًعا  ُم�شْ ًطا  ُمَقمَّ ِطْفاًل  ُدوَن  جَتِ
األأَْر�ِس  َوَعَلى  األأََعايِل،  يِف  »امْلَْجُد هلِل  َوَقاِئِلنَي:  اهلَل  ِحنَي  ُم�َشبِّ َماِويِّ  ال�شَّ ْنِد  اجْلُ

ُة«(.  ا�ِس امْلَ�َشرَّ اَلُم، َوِبالنَّ ال�شَّ
ومبجّرد مغادرة املالئكة، ت�ّجه الرعاة نح� بيت حلم: )َوَوَجُدوا َمْرمَيَ َوُي��ُشَف 
وا ِباْلَكاَلِم الَِّذي ِقيَل َلُهْم َعْن هَذا  ا َراأَْوُه اأَْخرَبُ َجًعا يِف امْلِْذَوِد. َفَلمَّ ْفَل ُم�شْ َوالطِّ
ا َمْرمَيُ َفَكاَنْت  َعاِة. َواأَمَّ ا ِقيَل َلُهْم ِمَن الرُّ ُب�ا مِمَّ . َوُكلُّ الَِّذيَن �َشِمُع�ا َتَعجَّ ِبيِّ ال�شَّ
ُدوَن  جِّ َعاُة َوُهْم مُيَ َرًة ِبِه يِف َقْلِبَها. ُثمَّ َرَجَع الرُّ َفُظ َجِميَع هَذا اْلَكاَلِم ُمَتَفكِّ حَتْ

ُح�َنُه َعَلى ُكلِّ َما �َشِمُع�ُه َوَراأَْوُه َكَما ِقيَل َلُهْم())). اهلَل َوُي�َشبِّ

•• الوالدة في ِمْذود:
علف  و�شع  )مكان  ِمذود  يف  ُولد  امل�شيح  باأن  األإجنيلية  الن�ش��س  ذكرت 
عا�س  فيل�ش�ف  ال�شهيد( -وه�  اأننا جند )ج��شنِت  اإأل  احلي�انات/حظرية(، 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 2، 20-8.
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يف القرن الثاين وكان من اأ�شرة وثنية اآمن بامل�شيحية ودافع عنها وُقتل ب�شبب 
ذلك- قد ذكر اأن ي�ش�ع ُولد يف كهف )مغارة( خارج املدينة.

األأناجيل  من  وه�  يعق�ب/جيم�س،  �ِشفر  يف  اأي�شًا  األدعاء  هذا  مثل  وجند 
غري املعرتف بها ِمن ِقَبل الكني�شة)))، اإذ َذكر اأن ال�ألدة مّتت يف كهف قريب. 

وحتت�ي كني�شة املهد داخل املدينة، على م�قع الكهف امل�شار اإليه.

وميكن الت�فيق بني ما جاء يف الق�شة األإجنيلية من اأن ال�ألدة مّتت يف ِمذود 
وبني ك�ن م��شع ال�ألدة كان كهفًا، حيث اأن الكه�ف ا�شُتعملت اأحيانًا كحظائر 

للحي�انات يف ذلك الزمان. 

الق�شة  ن�شتعر�س  حني  التف�شيل  من  ب�سء  ألحقًا  اجلزئية  هذه  و�شنناق�س 
اأن ال�ألدة مّتت يف ظروف خمتلفة متامًا عن هذه  التي يظهر منها  القراآنية 

الروايات التي حتّدثت عن وق�عها يف ِمذود اأو كهف.

•• قصة الوالدة في القرآن:
يف مقابل كل ما �شبق، فاإّن القراآن الكرمي حتّدث عن ال�ألدة املباركة ب�ش�رة 
خمتلفة من ن�اح عديدة، ومِل ترد بع�س تفا�شيلها يف ن�س ال�ألدة يف الرواية 

نة للكتاب املقد�س لدى الن�شارى، ومِل  1. يف عام 379م يف جُممع قرطاج مت اإقرار األأ�شفار املك�ِّ
 ،Apocrypha  ُيعرتف مبا �ش�اها، وهي التي ُيطلق عليها عن�ان األأ�شفار املنح�لة اأو األأب�كريفا
اإجنيل  اأي مذهب م�شيحي معا�شر: وهي  بها  املثال أل يعرتف  �شبيل  التالية على  فاألأناجيل 
بطر�س، واإجنيل ت�ما، واإجنيل فيلب�س، واإجنيل مرمي املجدلية، وغري ها بالع�شرات. وتعترب 
بها  تعرتف  بينما  اأي�شًا،  األأب�كريفا  من  اجلديد  العهد  اأ�شفار  من  بع�شًا  اأن  الربوت�شتانتية 
الكني�شة الكاث�ليكية كجزء من الكتاب املقد�س . و�شنتحدث عن ذلك يف الف�شل املخ�ش�س 

ح�ل األأناجيل.
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ََذْت  َفاخَتَّ َماََكنًا رََشْقِيًّا،  ْهلَِها 
َ
أ ِمْن  انتََبَذْت  إِذِ  َمْرَيَم  الِْكَتاِب  يِِف  األإجنيلية: {َواْذُكْر 

ُعوُذ بِالرَّمْْحَن 
َ
ا َسِويًّا، قَالَْت إيِِّنِ أ رَْسلَْنا إيََِلَْها ُروَحَنا َفَتَمثََّل لََها برَََشً

َ
ِمن ُدونِِهْم ِحَجابًا َفأ

يِنَّ يَُكوُن 
َ
َهَب لَِك ُغالًما َزكِيًّا، قَالَْت أ

َ
َنا رَُسوُل َرّبِِك أِل

َ
ِمنَك إِن ُكنَت تَِقيًّا، قَاَل إِنََّما أ

ٌ َونِلَْجَعلَُه  َّ َهنّيِ ُك بَِغيًّا، قَاَل َكَذلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو ىَلََعَ
َ
ىَِل ُغالٌم َولَْم َيْمَسْسيِِن برَََشٌ َولَْم أ

َجاءََها 
َ
ْقِضيًّا، َفَحَملَْتُه َفانتََبَذْت بِِه َماََكنًا قَِصيًّا، َفأ ْمًرا مَّ

َ
آيًَة لِلنَّاِس َورمَْْحًَة ّمِنَّا َواًَكَن أ

نِسيًّا، َفَناَداَها  الَْمَخاُض إىََِل ِجْذِع انلَّْخلَِة قَالَْت يَا يََلْتَيِِن ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت نَْسًيا مَّ
الَّ حَُتَْزيِِن قَْد َجَعَل َربُِّك حَُتَْتِك رَْسِيًّا، َوُهّزِي إيََِلِْك جِِبِْذِع انلَّْخلَِة تَُساقِْط 

َ
ِمن حَُتْتَِها أ

إيِِّنِ  َحًدا َفُقوىِل 
َ
أ ا تََريِنَّ ِمَن الَْبرََشِ  َفإِمَّ ّرِي َعْيًنا 

يِِّب َوقَ َعلَْيِك ُرَطًبا َجنِيًّا، َفيِلُُكِ َوارَْشَ
َمْرَيُم  يَا  قَْوَمَها حَُتِْمُلُه قَالُوا  بِِه  َتْت 

َ
َفأ إِنِسيًّا،  ايَْلَْوَم  َكّلَِم 

ُ
أ َفلَْن  لِلرَّمْْحَِن َصْوًما  نََذرُْت 

ِك بَِغيًّا،  مُّ
ُ
 َسوٍْء َوَما اََكنَْت أ

َ
ُبوِك اْمَرأ

َ
ْخَت َهاُروَن َما اََكَن أ

ُ
لََقْد ِجْئِت َشيًْئا َفِريًّا، يَا أ

آتَايِِنَ  اهَللِ  َعْبُد  إيِِّنِ  قَاَل  َصبِيًّا،  الَْمْهِد  يِِف  اََكَن  َمن  نَُكّلُِم  َكْيَف  قَالُوا  إيََِلِْه  َشارَْت 
َ
َفأ

اََكةِ َما ُدْمُت  الةِ َوالزَّ ْوَصايِِن بِالصَّ
َ
ْيَن َما ُكنُت َوأ

َ
الِْكَتاَب وََجَعلَيِِن نَبِيًّا، وََجَعلَيِِن ُمَباَراًًك أ

ُموُت َوَيْوَم 
َ
َّ يَْوَم ُودَِلتُّ َوَيْوَم أ الُم ىَلََعَ يِِت َولَْم جََيَْعلْيِِن َجبَّاًرا َشِقيًّا، َوالسَّ َحيًّا، َوبَرًّا بَِوادَِلَ

وَن}))). ِي فِيِه َيْمرََتُ ْبَعُث َحيًّا، َذلَِك ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم قَْوَل احْْلَّقِ اذَّلَّ
ُ
أ

وميكننا تدوين املالحظات التالية على ما جاء يف الن�س القراآين:
اأن مرمي: {انتََبَذْت  �ش�ى  ال�ألدة  األآية عن حتديد م�قع  : أل حديث يف  أوالً
قِيًّا} اأي ابتعدت عن اأهلها عازلًة نف�َشها يف مكان �شرقّي من  ْهلَِها َماََكنًا رََشْ

َ
ِمْن أ

م�قع م�شكنه اأهلها، ف�قع احلمل حيث ظهر لها املَلك بعد اأن ا�شتقّرت هناك: 
{َفَحَملَْتُه َفانتََبَذْت بِِه َماََكنًا قَِصيًّا}.

1. مرمي: 34-16.
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اأما اأين يقع هذا املكان الق�شي عن م�قع احلمل؟ 

وكم يبعد؟ 

وكم ا�شتغرق احلمل حتى ولدت؟ 

وهل عادت اإىل اأهلها بعد احلمل وقبل ال�ألدة وقد ظهرت عليها اآثار احلمل 
اأو دون ظه�ر؟ 

أل دأللة اأكيدة يف األآيات على �شئ من ذلك، كل ما تر�شد اإليه األآيات اأنها ملا 
َجاءََها الَْمَخاُض إىََِل ِجْذِع انلَّْخلَِة} ثم وقعت ال�ألدة.

َ
ابتعدت اأكرث: {َفأ

ثم ملاذا ابتعدت عن اأهلها؟ 

وملاذا اجتهت ناحية ال�شرق؟

 وملاذا ذكر القراآن خ�ش��شية اجتاهها نح� ال�شرق؟

ا�شتعر�س الفخر الرازي اآراء املف�شرين ح�ل �شبب ابتعادها وعزلتها:

هر  اأ( اأنها ملا راأت احلي�س، تباعدت عن مكانها املعتاد للعبادة لكي تنتظر الطُّ
فتغت�شل وتع�د، فلما طُهرت جاءها جربيل »عليه ال�شالم«.

ب( اأنها طلبت اخلل�ة لئال ت�شتغل عن العبادة.

من  لالغت�شال  ال�شم�س(  عليه  َت�ْشُرق  الذي  )امل��شع  َم�شَرقة  يف  قعدت  ج( 
احلي�س حمتجبة ب�شيء ي�شرتها.

د( اأنها كان لها يف منزل زوج اأختها زكريا حمراب على حدة ت�شكنه، وكان 
لتفّلي  اأن جتد خل�ة يف اجلبل  فتمّنت على اهلل  اأغلق عليها،  اإذا خرج  زكريا 
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وراء  امَل�شَرقة  يف  فجل�شت  املفازة  اإىل  فخرجت  لها  ال�شقف  فانفرج  راأ�شها، 
اجلبل فاأتاها امللك.

هـ( عط�شت فخرجت اإىل املفازة لت�شتقي.
ثم عّلق الرازي قائاًل: )واعلم اأن كل هذه ال�ج�ه حمتمل، ولي�س يف اللفظ ما 

يدل على ترجيح واحد منها())).
بالراأي  التف�شري  املف�ّشرين بال م�شتند، ومن  تاأويالت  اأنها كلها من  وال�اقع 

بح�شب تعبري بع�س الروايات، وه� ت�شّرف منهيٌّ عنه.
من جهته، اعترب العالمة ف�شل اهلل اأّن )خروجها جاء متامًا كما تخرج اأّي 
فتاة لتخل� بنف�شها لغر�س التاأمل اأو العبادة اأو ممار�شة اأّي ن�شاط خا�س ب�شكل 

طبيعي مِل ُيرِث انتباه اأحد، كما ت�حي اأج�اء األآية())).
الطربي دون حتديد  تف�شري  ال�شرق فقد جاء يف  اختيارها جلهة  �شبب  اأما 
القائل: )وقـيـل: اإنها اإمّنا �شارت مبكاٍن يلي م�شرق ال�شم�س، ألأّن ما يلي امل�شرق 

عندهم كان خريًا مما يلي املغرب، وكذلك ذلك فيما ُذكر عند العرب())). 
وروى الطربي اأي�شًا عن ابن عبا�س �شببًا اآخر يدّل على عناية منها يف اختيار 
عن  َحْجبها  يف  اإ�شافيًا  عاماًل  �شتك�ن  الق�ية  ال�شم�س  اأ�شعة  اأن  حيث  امل�قع، 
ََذْت  اأعني النا�س باألإ�شافة اإىل احلاجب الذي اتخذته كما ذكرت األآية {َفاخَتَّ
قِـيًّا}  ِمن ُدونِِهْم ِحَجابًا}: )عن ابن عبـا�س، ق�له: {انْتََبَذْت ِمْن أْهلِها َماَكنًا رََشْ

1. الرازي: التف�شري الكبري، ج 21، �س 197.
2. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج12، �س 29.

3. الطربي: جامع البيان، ج 8، �س 319.
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قال: مكانًا اأظّلتها ال�شم�س اأن يراها اأحد منهم())). فاإْن �شّح هذا، ف�شيك�ن 
ال�شبب وراء عناية القراآن الكرمي بِذكر اجتاه ال�شرق يف األآية ه� التاأكيد على 
مدى حر�س ال�شيدة مرمي على الت�شرت عن الرجال األأجانب. كما وقد يقال اأن 

ال�قت كان �شتاء، فاحتاجت اإىل الدفء من خالل اأ�شعة ال�شم�س امل�شرقة.
ويف البني ت�جيه اآخر ل�شبب عناية القراآن الكرمي بذكر اجلهة، فقد ُروي عن 
ابن عبا�س ق�له: )اإين ألأعلم خلق اهلل ألأّي �شيء اّتخذت الن�شارى امل�شرق قبلة؟ 
قِـيًّا} فاّتخذوا ميالد عي�شى ِقبلة())).  لق�ل اهلل: {انْتََبَذْت ِمْن أْهلِها َماَكنًا رََشْ
اأي اأن القراآن الكرمي -بح�شب العالمة ابن عا�ش�ر- اأراد التنبيه على اأ�شل 
اتخاذ الن�شارى ال�شرَق قبلة ل�شل�اتهم اإذ كان َحْمل مرمي بعي�شى يف مكان من 
جهة م�شرق ال�شم�س. قال ابن عا�ش�ر: )اأي اأّن ذلك األ�شتقبال( الذي يق�م به 
الن�شارى حال �شالتهم )لي�س باأمر من اهلل »تعاىل«. فِذْكر ك�ن املكان �شرقيًا 

نكتة بديعة من تاريخ ال�شرائع())).
وهل قبلة امل�شيحيني هي ال�شرق فعاًل؟ جند هذا ال�ش�ؤال امل�ّجه لبطريركية 
بابل للكلدان: )ما ه� �شبب جعل اأب�اب الكنائ�س تتجه نح� ال�شرق؟( وجاء يف 
�شمن اجل�اب: )ي�شري ج�زيف رات�شنجر يف كتابه ال�شهري »روح الليت�رجية«، 
حددت اجتاه ال�شالة نح� ال�شرق: »فبالرغم من كل التغيريات، �شيء واحد 
ظل وا�شحًا لفكر امل�شيحية كلها: ال�شالة باجتاه ال�شرق هي من �شمن التقليد 
من بدء امل�شيحية، وهي تعرب عن ميزة احل�شيلة امل�شيحية التي تدمج الك�ن 

1. الطربي: جامع البيان، ج 8، �س 319.
2. ابن عا�ش�ر: التحرير والتن�ير، ج16، �س 30.
3. ابن عا�ش�ر: التحرير والتن�ير، ج16، �س 30.
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ال�شالة  ففي  اخلال�س.  ب�شّر  األحتفال  يف  العتيد  والعامِل  املا�شي  بالتاريخ، 
نح� ال�شرق، نعرب اإذًا عن اأمانتنا نح� الهبة التي تلقيناها يف التج�شد واندفاع 
م�شريتنا نح� املجيء الثاين«. »كتاب روح الليت�رجية، ترجمة األب البري اب�نا، 
�شفحة 65، عنكاوا 2016«... األكت�شافات األآثارية القدمية دلت على ان معظم 
اعتمدت  حتديدًا  ال�شرق  يف  امليالدي  الثاين  القرن  منذ  بنيت  التي  الكنائ�س 
كل  واأن  الثاين،  للمجيء  األ�شكات�ل�جي  الاله�تي  املفه�م  على  دقيق  ب�شكل 
مذبح يف كنائ�شنا ه� نقطة املركز الك�نية التي ننطلق منها ونتجه نح�ها.واأن 
روح الليت�رجية يف جميع األأ�شرار يتطلب اأن ن�شرك ج�شدنا يف ال�شالة باجتاه 

ما �شيحمله املذبح من اأ�شرار تدل على ح�ش�ر اهلل من اأجلنا())).
وجاء على م�قع www.christian-dogma.com واملعروف بعن�ان )احلق 
عن�ان  حتت  مقال  يف  امل�شري  القبطي  بال�شاأن  مهتم  م�قع  وه�  وال�شالل( 
اأن  )أل�شك  ال�شرق(:  اجتاه  ُي�شّل�ن  امل�شيحي�ن)))  جتعل  التي  )األأ�شباب 
ال�شالة جت�ز يف كل مكان، واأن اهلل مالئ الك�ن، فاأينما اجّتهنا فاأنه ي�جد(. 

اأما األأ�شباب فهي كالتايل:

1. الكنائ�س الر�ش�لية قد ا�شطلحت على الت�جه يف ال�شالة ناحية ال�شرق.

لب ووجهه ناحية الغرب  اأثنا�شي��س الر�ش�ىل اإن امل�شيح �شُ 2. قال القدي�س 
اإىل جهة ال�شرق لرنى وجهه، لننظر اىل الفردو�س املفق�د  اأن ن�شلى  ف�جب 

ب�شبب اخلطّية ونتمنى الرج�ع اإليه.

1.https://saint-adday.com/?p=21325
2. هكذا وال�شحيح »امل�شيحيني« .
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3. غر�س الرب األإله جنة فى عدن �شرقًا.
4. امل�شيح فى جُميئه الثانى �شياأتى من امل�شارق ونحن ننتظره ناظرين اىل 

ناحية ال�شرق، ألأنه كما اأن الربق يخرج من امل�شارق ويظهر اإىل املغارب.
5. قد جاءت فى العهد القدمي اآيات عديدة ت�ؤكد على اأهمية ال�شالة ناحية 
األآن  الرب مباركًا من  ا�شم  ليكن  الرب،  امل�شارق جُّمدوا  ال�شرق، منها: )فى 
واىل األأبد من م�شرق ال�شم�س اإىل مغربها ا�شم الرب م�شبح، هكذا قال ال�شيد 
واذا  العمل.  اأيام  �شتة  مغلقا  يك�ن  للم�شرق  املتجه  الداخلية  الدار  باب  الرب 
مبجد اإله اإ�شرائيل جاء من ال�شرق ، تطلعى يا اأور�شليم من ح�لك نح� امل�شرق 
وانظرى امل�شرة ال�افدة اإليك من عند الرب ، ولكم اأيها املتق�ن ا�شمى ت�شرق 

�شم�س الرب وال�شفاء فى اأجنحتها(.
6. جنم ال�شيد امل�شيح ظهر فى امل�شرق، قال املج��س: )فاإننا راأينا جنمه فى 

امل�شرق واأتينا لن�شجد له(.
7. حتى نتطّلع ناحية الفردو�س )ال�شرق( الذي خرجنا منه، واإذ كان ألبد 
اإليها يف ال�شالة اتفق�ا على األجتاه لل�شرق  من اأن يتفق على جهة ينتظم�ن 
وكاأمنا نحن يف م�قفنا هذا  منه،  الذي خرجنا  الفردو�س  ناحية  نتطلع  حتى 
نلتم�س من اهلل با�شتياق اأن يعيدنا اإىل رتبتنا األأوىل. وفى هذا يق�ل مار افرام 
�شالتهم  يف  اأور�شليم  ي�شتقبل�ن  كان�ا  اليه�د  )اإّن  ت373(:  �شرياين  )راهب 
ألأنها مدينة مقد�شهم، ونحن مقد�شنا الفردو�س م�شكننا القدمي من حيث اإنه 

كان يف ال�شرق، اأمرنا اأن جنعله قبلتنا يف �شالتنا(.
يف  وه�  الزيت�ن،  جبل  على  تالميذه  جمع  قيامته  بعد  امل�شيح  ال�شيد  اإّن   .8
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ناحية امل�شرق قبالة اأور�شليم. ويذكر ذلك زكريا النبي: )َوَتِقُف َقَدَماُه يِف ذِلَك 
ْرِق()))، وكما �شعد ال�شيد  اَم اأُوُر�َشِليَم ِمَن ال�شَّ ْيُت�ِن الَِّذي ُقدَّ اْلَيْ�ِم َعَلى َجَبِل الزَّ

امل�شيح يف ناحية امل�شارق كذلك اأي�شًا �شياأتي من ناحية امل�شارق.
9. نّتجه اإىل ال�شرق لنتمّيز عن اليه�د الذين ي�شّل�ن اإىل جهة الغرب.

وهم  الر�شل  و�شعها  التي  الق�انني  جُمم�ع  وه�  نن،  ال�شُّ كتاب  يف  جاء   .10
�شالتهم  تك�ن  )اأن  ن�شه:  ما  للكرازة  ينت�شروا  اأن  قبل  العلية  يف  جُمتمع�ن 
نح� امل�شرق وقبالته، وا�شت�شَهدوا يف ذلك مبا قاله الرب اأن اهلل( املراد هنا 
خ�ش��س امل�شيح »عليه ال�شالم« )عند جُميئه من ال�شماء يف اآخر األأيام ياأتي 

كالربق الذي يلمع يف امل�شرق فريى يف املغرب(.
11. تاريخ اأباء الكني�شة ي�ؤيد عادة األجتاه اإىل ال�شرق يف ال�شالة، فقد ذكر 
وال�شم�س من  األأحد  ليلة  كان يقف خارج قاليته يف  اأنه  ار�شاني��س  األأب  عن 

ورائه ويب�شط يديه لل�شالة حتى تطلع اأمامه )ناحية ال�شرق())).
بعن�ان  عنه  عرّب  ر�ش�أًل،  اإليها  اأر�شل  اهلل  اأن  ال�شريفة  األآيات  ذكرت  ثانيًا: 
)الروح( ون�شبه اإىل ذاته العلّية {ُروَحَنا} للت�شريف مع اإ�شعار بالتعظيم، واأّن 

ا َسِويًّا}))). هذا الر�ش�ل مِل يكن من الب�شر، ولذلك {َفَتَمثََّل لََها برَََشً
اأكرث املف�شرين على اأن الروح هنا ه� خ�ش��س جربيل »عليه ال�شالم«، وقد 

عرّب القراآن الكرمي عنه يف م�ارد اأخرى مبثل هذا العن�ان.

1. الكتاب املقد�س: �شفر زكريا، األإ�شحاح 14، 4.
2.https://www.christian-dogma.com/t1252185/--االسباب-التي-تجعل-المسيحيون
index.html/يصلون-اتجاه-الشرق

3. مرمي:17.
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هََلُ  قال »تعاىل« ب�شاأن نزول القراآن على نبينا »�شلى اهلل عليه واآله«: {ُقْل نَزَّ
ى لِلُْمْسلِِمنَي}))). ِيَن آَمُنواْ َوُهًدى َوبرَُْشَ ّبَِك بِاحْْلَّقِ يَِلُثَّبَِت اذَّلَّ ُروُح الُْقُدِس ِمن رَّ

وقال »تعاىل« ب�شاأن القراآن الكرمي اأي�شًا: {ِإَونَُّه تَلزََنِيُل َرّبِ الَْعالَِمنَي، نََزَل بِِه 
بنٍِي}))). ِمنُي، ىَلََعَ قَلْبَِك تِلَُكوَن ِمَن الُْمنِذرِيَن، بِلَِساٍن َعَريِِّبٍّ مُّ

َ
وُح األ الرُّ

واإذا كانت األآيات ال�شابقة مِل ت�شّرح با�شم جربيل »عليه ال�شالم«، فاإن األآية 
هََلُ ىَلََعَ قَلْبَِك بِإِْذِن اهَللِ  رَْبِيَل َفإِنَُّه نَزَّ ِ ا جّْلِ التالية �شّرحت بذلك: {ُقْل َمن اََكَن َعُدوًّ

ى لِلُْمْؤِمننَِي}))). قًا لَِّما َبنْيَ يََديِْه َوُهًدى َوبرَُْشَ ُمَصّدِ
ولكن هذا أل يعني بال�شرورة اأن الروح يف ق�شة ال�شيدة مرمي ه� خ�ش��س 
جربيل، اإذ لعّله ميّثل عن�انًا ي�شمل �شنفًا من املالئكة اأو خلقًا �شماويًا اآخر: {يَْوَم 

ذَِن هََلُ الرَّمْْحَُن َوقَاَل َصَوابًا}))).
َ
ا اّل َيَتلَُكَُّموَن إاِلَّ َمْن أ وُح َوالَْمالئَِكُة َصفًّ َيُقوُم الرُّ

وروى الرازي عن )اأبي م�شلم( وه� اأحد املف�شرين األأوائل اأن املراد بالروح 
ر يف بطن ال�شيدة مرمي ب�شرًا، وهذا يعني اأن الروح  خ�ش��س الروح الذي ت�ش�َّ

الذي تكّلمت معه ه� ذاته الذي جت�ّشد ب�ش�رة امل�شيح »عليه ال�شالم«! 

َهَب لَِك 
َ
َنا َرُسوُل َرّبِِك أِل

َ
ياأتي هذا على الرغم من اأّن الروح قد: {قَاَل إِنََّما أ

ُغالًما َزكِيًّا}))) أل اأنه ه� ي�شبح ذلك احلمل وال�ليد ألحقًا.

1. النحل:102.
2. ال�شعراء:185-192.

3. البقرة:97.
4. النباأ:38.
5. مرمي:19.
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الَّ حَُتَْزيِِن قَْد 
َ
أ كما وبقي الّروح معها اإىل حلظات ال�ألدة: {َفَناَداَها ِمن حَُتْتَِها 

يًّا، َوُهّزِي إيََِلِْك جِِبِْذِع انلَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرَطًبا َجنِيًّا، َفيِلُُكِ  َجَعَل َربُِّك حَُتَْتِك رَْسِ
َحًدا َفُقوىِل إيِِّنِ نََذْرُت لِلرَّمْْحَِن َصْوًما َفلَْن 

َ
ا تََريِنَّ ِمَن الَْبرََشِ أ ّرِي َعْيًنا َفإِمَّ

يِِّب َوقَ َوارَْشَ
َكّلَِم ايَْلَْوَم إِنِسيًّا}))).

ُ
أ

مَلكًا،  كان  فقد  اجلن،  من  ولي�س  ب�شرًا  يكن  مِل  )واإذ  الطباطبائي:  قال 
الثالث الذي و�شفه اهلل »�شبحانه« يف كتابه و�شّماه مَلكًا، وقد  مبعنى اخللق 
اََكَن  َمن  {ُقْل  بق�له:  جربيل  و�شماه  كالمه  يف  ال�حي  مَلك  »�شبحانه«  ذكر 
ق�له: {ُقْل  روحًا يف  و�شماه  »البقرة:97«  قَلْبَِك}  ىَلََعَ  هََلُ  نَزَّ َفإِنَُّه  رَْبِيَل  ِ جّْلِ ا  َعُدوًّ
ِمنُي، 

َ
األ وُح  الرُّ بِِه  {نََزَل  وق�له:  »النحل:102«  ّبَِك}  رَّ ِمن  الُْقُدِس  ُروُح  هََلُ  نَزَّ

َرُسوٍل  لََقْوُل  {إِنَُّه  ق�له:  يف  ر�ش�أًل  و�شّماه  قَلْبَِك}»ال�شعراء:194-193«،  ىَلََعَ 
َكِريٍم} »احلاقة:40«، فبهذا كله يتاأيد اأن الروح الذي اأر�شله اهلل اإليها اإمنا 

ه� جربيل())).

واإذا كانت هذه األآيات تتحّدث عن الروح، فاإّن يف القراآن الكرمي اآية اأخرى 
إِنَّ اهَلَل  َمْرَيُم  يَا  الَْمالئَِكُة  قَالَِت  تتحدث عن هذا امل�قف ب�ش�رة خمتلفة: {إِْذ 
ْنَيا َواآلِخَرةِ َوِمَن  ِك بَِكلَِمٍة ّمِْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم وَِجيًها يِِف ادَلُّ ُ يَُبرَّشِ
بنَِي}))). فاحلديث هنا عن َجمع ِمن املالئكة، وه� ِمن جهة ي�ؤّكد اأّن هذا  الُْمَقرَّ
اخَلْلق )الّروح( ال�ارد ِذكره يف اآيات �ش�رة مرمي من املالئكة، ومن جهة اأخرى 

1. مرمي:26-24.
2. الطباطبائي: امليزان، ج14، �س 35.

3. اآل عمران:45.
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ميكن الق�ل اأن ن�شبة ق�ل الروح اإىل املالئكة -بح�شب العالمة الطباطبائي- 
)من قبيل ن�شبة ق�ل ال�احد من الق�م اإىل جماعتهم أل�شرتاكهم معه يف َخلق 
اأو �ُشّنة اأو عادة، ويف القراآن منه �شيء كثري كق�له »تعاىل«: {َيُقولُوَن لَئِن رََّجْعَنا 
} »املنافق�ن:8«، والقائل واحد())). اأي  َذلَّ

َ
َعزُّ ِمْنَها األ

َ
إىََِل الَْمِديَنِة يََلُْخرَِجنَّ األ

ُعبداهلل بن اأبي بن اأبي �شل�ل.

ألحقًا  جاء  ما  الروح-  -وه�  فقط  واحد  املالئكة  من  املتحدث  اأّن  وي�ؤّكد 
يِنَّ يَُكوُن ىَِل َودََلٌ َولَْم َيْمَسْسيِِن برَََشٌ قَاَل َكَذلِِك اهَلُل 

َ
ب�شيغة املفرد: {قَالَْت َرّبِ أ

ْمًرا َفإِنََّما َيُقوُل هََلُ ُكن َفَيُكوُن}))). 
َ
خََيُْلُق َما يََشاء إَِذا قَىََض أ

ولعل الروح قد نزل مع جُمم�عة من املالئكة، ومتّثل ه� ل�حده بهيئة ب�شرية، 
ث بل�شانهم، بينما بقي �شائر املالئكة يف هيئتهم احلقيقية  فكان مبثابة املتحدِّ
غري مرئيني بدأللة اأنها اإمنا خافت منه، وتعّ�ذت باهلل منه فقط، ومِل تتحدث 
ْرَسلَْنا 

َ
األآيات عن خ�فها من خمل�قات بهيئة غيبية، وه� األأجدر باخل�ف: {َفأ

ُعوُذ بِالرَّمْْحَن ِمنَك إِن ُكنَت تَِقيًّا}))). 
َ
ا َسِويًّا، قَالَْت إيِِّنِ أ إيََِلَْها ُروَحَنا َفَتَمثََّل لََها برَََشً

احلياة  ألأن  فلرمبا  القراآنية  الق�شة  يف  )الروح(  بـ  عن�نته  خ�ش��شية  واأما 
املَلك  العن�ان على  ُيطلق ذلك  اأن  املقام  نا�شب  لذا  الروح،  تتحقق من خالل 

املر�َشل ألأنه جاء مبهمة هي اأن يهب ال�شيدة مرمي وليدًا )كائنًا ذا روح(.

رين يف كيفية متثُّل الروح بب�شر �ش�ي، ومن اأق�الهم:  ووقع األختالف بني املف�شِّ

1. الطباطبائي: امليزان، ج14، �س 35.
2. اآل عمران:47.
3. مرمي:18-17.
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1. ظهر لها على �ش�رة �شاب اأمرد ح�شن ال�جه �ش�ّي اخَللق. 
2. ظهر لها على �ش�رة ِتْرٍب لها )مماثل يف ال�شن( ا�شمه ي��شف من خدم 

بيت املقد�س.
ولكن ال�اقع اأن أل دليل عندهم على ما �شبق. ويبدو يل اأن و�شفه باأنه �شاب 
اأمرد متنا�شب مع ذهنية �شاحب هذا األدعاء وت�شّ�ره عن معيار اجلمال لدى 
الذك�ر. وقد متّثل لها يف �ش�رة األإن�شان لت�شتاأن�س بكالمه وأل تنفر عنه، فل� 

ظهر لها يف �ش�رة املالئكة لنفرت عنه ومِل تقدر على ا�شتماع كالمه.
ثاثلاً: يّت�شح من األآيات القراآنية اأنه مِل يكن معها يف حلظة احلمل وأل ال�ألدة 
ا  ّرِي َعْيًنا َفإِمَّ

يِِّب َوقَ اأحد من الب�شر: {َفَحَملَْتُه َفانتََبَذْت بِِه َماََكنًا قَِصيًّا َفيِلُُكِ َوارَْشَ
َتْت 

َ
َكّلَِم ايَْلَْوَم إِنِسيًّا، َفأ

ُ
َحًدا َفُقوىِل إيِِّنِ نََذْرُت لِلرَّمْْحَِن َصْوًما َفلَْن أ

َ
تََريِنَّ ِمَن الَْبرََشِ أ

بِِه قَْوَمَها حَُتِْمُلُه}))) وهذا يخالف ق�شة اإجنيل ل�قا والتي مّرت معنا وتذكر اأن 
عى اأنه زوجها. ال�ألدة ح�شلت بح�ش�ر ي��شف، املدَّ

ُك بَِغيًّا}))) املقابلة 
َ
يِنَّ يَُكوُن ىَِل ُغالٌم َولَْم َيْمَسْسيِِن برَََشٌ َولَْم أ

َ
رابعاً: يف ق�لها {أ

بني نفي امل�ّس والبغاء تدّل على اأنها نفت النكاح ال�شرعي، كما نفت الزنا من 
خالل البغاء. 

ُك بَِغيًّا} لبيان اأنها ما كنت 
َ
وتعبريها عن الك�ن بغيًا ب�شيغة املا�شي  {َولَْم أ

بغّيًا فيما م�شى فهل ُتعّد بغيًا فيما ي�شتقبل؟! كما اأن ا�شتعمال املا�شي لبيان 
اأن األأمر مبثابة ال�شيء املفروغ منه. واعترب العالمة ابن عا�ش�ر اأن نفي النكاح 

1. مرمي:27-22.
2. مرمي:20.
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ال�شرعي جاء بلحاظ اأنها: )كانت خمط�بة ومراِكنة لي��شف النّجار ولكّنه مِل 
اّتهمها خطيبها  ب�لد  )فاإذا حملت  األأزواج  مقاربة  بعُد  يقاربها  بها( مِل  ينب 

واأهلها بالّزنى())).
خامساً: يبدو يل من م�شم�ن و�شياق األآيات اأن ال�ألدة مّتت بعد فرتة زمنية 
ق�شرية جدًا من لقائها بالروح واحل�ار الذي دار بينهما، فما ه� اإأل اأن غادرت 
املكان ال�شرقي وابتعدت نح� مكان ق�شي حتى جاءها املخا�س وولدت. وهذا 
اأ�شهر  اأن األأمر ا�شتغرق  ل�  للت�ش�ر، لطبيعة ظه�ر احلمل على البطن  اأن�شب 
كما ه� حال احلمل املعه�د عند الن�شاء من الب�شر، األأمر الذي كان �شي�ؤدي اإىل 

طرح الت�شاوؤألت من قبل َمن ح�لها عن التغرّي الطارئ عليها. 

فلم يرها منهم  اأ�شهر،  اعتزلت ق�مها ملدة  اأنها  اآخر، وه�  وهناك احتمال 
اأحد، ثم عادت ألحقًا بال�ليد. ولكن ل� كان األأمر كذلك، ألأ�شري يف كالمهم 
اإىل اختفائها كل هذه املدة، وأل جند مثل ذلك يف احل�ار الذي دار بينها وبني 
ْخَت 

ُ
أ يَا  َفِريًّا،  َشيًْئا  ِجْئِت  لََقْد  َمْرَيُم  يَا  قَالُوا  حَُتِْمُلُه  قَْوَمَها  بِِه  َتْت 

َ
{َفأ ق�مها: 

َشاَرْت إيََِلِْه}))).
َ
ِك بَِغيًّا، َفأ مُّ

ُ
 َسوٍْء َوَما اََكنَْت أ

َ
ُبوِك اْمَرأ

َ
َهاُروَن َما اََكَن أ

ولرمبا �شعفت حّجتها يف ك�ن احلمل قد مت باأمر اإلهي وب�ش�رة غيبية فيما ل� 
هربت ألأ�شهر، اإذ �شتبدو وكاأنها هربت حني اكت�شفت حملها وعادت بعد اأ�شهر 
ومعها ال�ليد كما قد يحدث لغريها من الن�شاء، ولذا فاإنني اأرّجح ق�شر مدة 

احلمل كجزء من متامية هذه األآية )املعجزة(. 

1. ابن عا�ش�ر: التحرير والتن�ير، ج11، �س 100.
2. مرمي:29-27.
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ويف بع�س الروايات اأّن حملها كان ل�شتة اأ�شهر، ومنها:
ال�شالم« قال:  اأبي عبداهلل »عليه  اأ�شحابنا، عن  الكايف عن رجل من   يف 
والرواية  علي())).  بن  واحل�شني  مرمي،  بن  عي�شى  اإأل  اأ�شهر  ل�شتة  ي�لد  )مِل 
باألإ�شافة اإىل �شعف �شندها مبجه�لية الراوي، هي غري مت�افقة مع ال�اقع، 
فما اأكرث من ي�لدون ل�شتة اأ�شهر، وقد ا�شت�شهد اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�شالم« 
الكرمي،  بالقراآن  اأ�شهر  �شتة  بعد  ولدت  بالزنا حني  اتُّهمت  التي  املراأة  حلالة 

واأنقذ املراأة من العق�بة.
ففي م�شنف عبدالرزاق بال�شند عن اأبي حرب بن األأ�ش�د الديلي، عن اأبيه 
قال: )ُرفع اإىل عمر امراأة ولدت ل�شتة اأ�شهر، فاأراد عمر اأن يرجمها فجاءت 
اأختها اإىل علي بن اأبي طالب »ر�شي اهلل عنه« فقالت: اإن عمر يرجم اأختي، 
لها  اإن  علي:  فقال  به،  اأخربتني  ملا  لها عذرًا  اأن  تعلم  كنت  اإن  اهلل  فاأن�شدك 
اإن  اإىل عمر فقالت:  عذرًا. فكرّبت تكبرية �شمعها عمر من عنده، فانطلقت 
اهلل  اإن  قال:  عذرها؟  ما  علّي:  اإىل  عمر  فاأر�شل  عذرًا،  ألأختي  اأن  زعم  علّيًا 
} وقال : {ومََْحُْلُه  نْيِ

نْيِ اََكمِلَ
ْواَلَدُهَنّ َحْولَ

َ
اُت يُْرِضْعَن أ »عز وجل« يق�ل: {َوالَْوادَِلَ

�شهرًا.  وع�شرون  اأربعة  والف�شل  اأ�شهر،  �شتة  فاحلمل  َشْهًرا}  ثاََلثُوَن  َوفَِصاهَُلُ 
قال: فخّلى عمر �شبيلها قال: ثم اإنها ولدت بعد ذلك ل�شتة اأ�شهر())).

املثنى  بن  عبدالرحمن  )عن  بال�شند:  لل�شدوق  ال�شرائع  علل  رواية  ويف   
الها�شمي، عن اأبي عبداهلل »عليه ال�شالم« قال: مِل يع�س م�ل�د قط ل�شتة اأ�شهر 

1. الكليني: الكايف، ج1، �س 465.
2. ال�شنعاين: امل�شنف، ح 13444.
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غري احل�شني وعي�شى بن مرمي »عليه ال�شالم«())). والتعبري بق�له )مِل يع�س( 
ف وأل يغرّي من خطاأ املعل�مة يف الرواية. أل يخفِّ

التالية: {َفَناَداَها  بال�ش�رة  الق�شّي  للمكان  و�شٌف  الكرمي  القراآن  وجاء يف 
يًّا، َوُهّزِي إيََِلِْك جِِبِْذِع انلَّْخلَِة تَُساقِْط  الَّ حَُتَْزيِِن قَْد َجَعَل َربُِّك حَُتَْتِك رَْسِ

َ
ِمن حَُتْتَِها أ

َحًدا َفُقوىِل إيِِّنِ 
َ
ا تََريِنَّ ِمَن الَْبرََشِ أ ّرِي َعْيًنا َفإِمَّ

يِِّب َوقَ َعلَْيِك ُرَطًبا َجنِيًّا، َفيِلُُكِ َوارَْشَ
َكّلَِم ايَْلَْوَم إِنِسيًّا}))). ففي هذا املكان:

ُ
نََذْرُت لِلرَّمْْحَِن َصْوًما َفلَْن أ

1. )�َشِرّي(: جدول ماء، نهر �شغري. ولعل يف و�شف املاء باأنه )�َشرّي( دون 
اأي و�شف اآخر لالإ�شارة �شمنًا اإىل تاأثري هذا املاء على املكان نف�شه، فقد قال 

رُّ من األأَر�س... اأَكرمها())). األأَ�شمعي: )ال�شَّ
2. هذا املاء قريب منها جدًا {حَُتَْتِك} فال حتتاج اإىل بذل اجلهد للح�ش�ل 

عليه.
3. نخلة ذات رطب جني طرّي، ولي�س من الرطب الذي مّر عليه زمن فجّف، 

ولرمبا يفقد �شيئًا من خ�شائ�شه. 
ُه آيًَة  مَّ

ُ
4. وجاء و�شف املكان الق�شّي يف ق�له »تعاىل«: {وََجَعلَْنا اْبَن َمْرَيَم َوأ

وهذه  )رب�ة(،  مرتفع  مكان  باأنه  َوَمِعنٍي}))).  قََراٍر  َذاِت  َربَْوةٍ  إىََِل  َوآَوْيَناُهَما 
قََراٍر}.  و�شيعة {َذاِت  م�شت�ية  ألأنها  ملدة ط�يلة  فيها  األ�شتقرار  الرب�ة ميكن 
ولرمبا ت�شري هذه الكلمة اإىل معنى اآخر �شمني وه� اأن فيها ثمر، وه� الرطب 

1. ال�شدوق: علل ال�شارئع، ج1، �س 206.
2. مرمي:26-24.

3. ابن منظ�ر: ل�شان العرب، ج7، �س 167.
4. امل�ؤمن�ن:50.
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اجلنّي املذك�ر يف �ش�رة مرمي، عالوة على املعني )وه� املاء اجلاري= ال�شرّي(، 
قيمة  فما  فيها،  لال�شتقرار  قابلة  اأي  قرار،  ذات  باأنها  وو�شفها  يتنا�شب  مبا 

األأر�س امل�شت�ية وال��شيعة اإن كانت معدومة املاء والطعام. 
{يَا  ق�مها:  ق�ل  �شبب  ح�ل  املرة  وهذه  جُمددًا،  املف�ّشرون  اختلف  سادساً: 
ْخَت َهاُروَن}، وقد تعّر�شت لهذه امل�شاألة ب�شكل م�جز عند احلديث عن ن�شب 

ُ
أ

ال�شيد امل�شيح ووالدته، وملزيد من البيان اأنقل جملة من اأق�الهم:

م�ؤنث  )األأخت  عا�ش�ر:  ابن  قال  ال�شالم«.  »عليه  هارون  ن�شل  من  ألأنها   .1
األأخ... ويطلق على من تك�ن من اأبناء �شاحب األ�شم الذي ت�شاف اإليه اإذا كان 

ا�شم قبيلة كق�لهم يا اأخا العرب())). 
وقد مّر معنا اأن اأمها حّنة بنت ماثان كانت من ن�شل النبي هارون اأخي م��شى 

»عليه ال�شالم«، فهي من بني هارون.
اإليه  باألإ�شافة  خاطب�ها  ق�مه،  يف  �شاحلًا  )كان  هارون،  ا�شمه  اأخ  لها   .2
دليل على  وأل  فعلتك())).  تفعل  اأن  مثله  ألأخت  كان  ما  اأي  الت�بيخ،  زيادة يف 
ذلك، بل ولرمّبا قيل اأن القرائن تدّل على ك�نها وحيدة والديها، وقد اأ�شرت 
حاول  وقد  ال�شالم«.  »عليه  امل�شيح  ال�شيد  ن�شب  ح�ل  الكالم  عند  ذلك  اإىل 
البع�س التخل�س من هذا األإ�شكال باّدعاء اأنه كان اأخًا لها من اأبيها فقط، وه� 

اأي�شًا تاأويل بال دليل.
3. هارون الذي ُن�شبت اإليه رجل �شالح من بني اإ�شرائيل ُين�َشب اإليه كلُّ من 

1. ابن عا�ش�ر: التحرير والتن�ير، ج 17، �س 95.

2. ابن عا�ش�ر: التحرير والتن�ير، ج 17، �س 95.
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كهارون،  هد  الزُّ كنِت يف  اأنك  )واملراد  الرازي:  الفخر  قال  بال�شالح،  ُعرف 
ذكر  �شعبة  بن  واملغرية  زيد  وابن  وكعب  قتادة  ق�ل  وه�  هكذا،  �شرت  فكيف 
به  ترّبكًا  هارون  ي�شّم�ن  كلهم  األفًا  اأربع�ن  جنازته  تبع  ال�شالح  هارون  اأن 

وبا�شمه())) وهذا تاأويل بال دليل. 
4. وعلى عك�س التاأويل الثالث، فاإن اأ�شحاب الق�ل الرابع اعتربوا -وبال دليل 
اأي�شًا- اأن هارون هذا كان رجاًل معِلنًا بالف�شق، فُن�شبت اإليه، مبعنى الت�شبيه 

أل باملعنى الن�َشبّي. 
5. قال�ا لها ذلك ألأنها اأ�شبحت واحدة من األأحبار حيث عا�شت يف و�شطهم 
يليق مبرتّهبة  به أل  اأتت  الذي  اأّن  اإىل  بذلك  ولي�شريوا  املبكرة،  منذ طف�لتها 
ت اأختًا لهم،  مثلها ق�شت حياتها بني األأحبار حتى �شارت كاأحدهم، وحتى ُعدَّ

وقد مّر معنا هذا الق�ل حني تناولنا ن�شبها ون�شب ال�شيد امل�شيح. 
6. واأ�شيُف بدوري احتمال اأن ا�شمها مرمي بنت عمران، وللنبي هارون اأخت 
ا�شمها مرمي بنت عمران، لذا اأ�شبه ا�شمها ا�شم مرمي اأخت النبي هارون، فقيل 

لها )يا اأخت هارون(. 
ذي  وبكالم  املهد،  يف  �شبي  وه�  ال�شالم«  »عليه  عي�شى  نطق  كان  سابعاً: 
اآية  وهي  م�اربة،  وأل  �شك  دون  اهلل  اآيات  من  اآيًة  تف�شيلي،  اإميايّن  م�شم�ن 
كافية لكي ي�ؤمن ق�م مرمي مب�شداقيتها وب�شحة م�شم�ن كالمه الدال على 

نبّ�ته. لقد ت�شّمن كالمه ما يلي:
1. اإعالن عب�ديته هلل »تعاىل«. فُنطُقه لي�س �شربًا من ال�شحر اأو ما �شابه، 

1. الرازي: التف�شري الكبري، ج11، �س 214.
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واإأل ملا كان منه مثل هذا األإعالن. كما اأنه يت�شّمن �شدًا لباب الغل� بحّقه بالنفي 
امل�شبق ألأي دع�ى تت�شمن �شيئًا من ن�شبة األأل�هية، كك�نه ابنًا هلل. فقد اأنطقه 

اهلل بذلك لُيبطل به غلّ� الغالني، وتتّم احلجة عليهم.
2. اآتاه اهلل الكتاب، فه� لي�س مب�ل�د اعتيادي، بل �شاحب م�شروع ور�شالة.

3. جعله اهلل »تعاىل« نبيًا.
وهذا  حّل،  حيثما  اخلري  منه  يفي�س  مباركًا  اإن�شانًا  »تعاىل«  اهلل  جعله   .4
اإحياء  اآياته يف  اخلري قد يك�ن مرتبطًا بالدنيا، كما �شياأتي بخ�ش��س بع�س 
امل�تى و�شفاء املر�شى، وما يقّدم لهم من حكم وو�شايا ون�شائح، اأو مرتبطًا 
باألآخرة من حيث هداية النا�س بعد اأن ق�شت قل�ُبهم وغرّيوا من دينهم. ثم اإن 
اهلل اأر�شله برحمٍة لبني اإ�شرائيل لُيحّل لهم بع�س الذي ُحرم عليهم، واإن وافق 

يف املجمل �شريعة م��شى ومِل يبّدلها، و�شنبحث هذه النقطة ألحقًا.
بذلك  التزامه  يعني  الذي  األأمر  والزكاة،  بال�شالة  اإلهية  و�شايا  تلّقيه   .5

م�شتقباًل.
6. بّره ب�الدته.

7. ت�ا�شعه وُح�شن �شل�كه. وقد مّر معنا احلديث ح�ل بع�س هذه العناوين 
عند الكالم ح�ل �شفاته اخُلُلقية.

اآتاه اهلل  وال�ش�ؤال الذي ُيطرح هنا: هل ُبعث نبيًا وه� يف املهد �شبيًا؟ وهل 
الكتاب منذ وألدته؟

قال العالمة الطباطبائي: )ظاهر الكالم اأنه كان اأوتي الكتاب والنب�ة، أل اأّن 
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ذلك اإخبار مبا �شيقع())). وعلى هذاالراأي عدد من املف�شرين واأهل الكالم. 

يف  ذلك  ح�ش�ل  اأراد  باأنه  الق�ل  اإىل  جُمم�عة  ذهبت  املقابل،  يف  ولكن 
عن  )التعبري  قال:  الذي  عا�ش�ر  ابن  العالمة  منهم  يكرب،  عندما  امل�شتقبل 
اإيتاء الكتاب بفعل امل�شي مراد به اأن اهلل قّدر اإيتاءه اإياه، اأي قّدر اأن ي�تيني 
الكتاب.. {وََجَعلَيِِن نَبًِيّا)))} ... الق�ل يف التعبري عنه باملا�شي كالق�ل يف ق�له 

و {آتَايِِنَ الِْكَتاَب}())).

وقال الطربي: )يق�ل القائل: اأو اآتاه الكتاب وال�حي قبل اأن يخـلق فـي بطن 
اأم�ر  ق�شى  ي�م  وق�شى  معناه:  واإنـما  يظّن،  ما  بخالف  ذلك  معنى  فاإن  اأمه 

خـلقه اإلـّي اأن ي�ؤتـينـي الكتاب())).

الفخر الرازي اأّيد الق�ل بالنب�ة واإيتاء الكتاب يف �شغر امل�شيح، وطرح نقا�شًا 
كالميًا على ل�شان املعار�شني، والرد عليهم:

هذا  ُيعّد  بحيث  اخِللقة  ناق�س  وال�شغري  كاماًل،  اإأل  يك�ن  أل  النبي  اأن   .1
التحدي من ال�شغري منّفرًا، بل ه� يف التنفري اأعظم من اأن يك�ن امراأة. 

واأجيب عن األإ�شكال باأن ك�ن ال�شبي ناق�شًا لي�س لذاته بل األأمر يرجع اإىل 
اأزال اهلل »تعاىل« هذه األأ�شياء مِل حت�شل  �شغر ج�شمه ونق�شان فهمه، فاإذا 

النفرة، بل تك�ن الرغبة اإىل ا�شتماع ق�له وه� على هذه ال�شفة اأمت واأكمل. 

1. الطباطبائي: امليزان، ج 14، �س 47.
2. مرمي:30.

3. ابن عا�ش�ر: التحرير والتن�ير، ج16، �س 98.
4. الطربي: جامع البيان، ج 15، �س 529.
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2. ل� كان نبيًا يف هذا ال�شغر لكان كماُل عقله مقدمًا على ادعائه للنب�ة، اإذ 
النبي أل بد واأن يك�ن كامل العقل، لكن كمال عقله يف ذلك ال�قت خارق للعادة 

فيك�ن املعِجز متقدمًا على التحدي، وهذا غري جائز.
واأجيب عن األإ�شكال باأن أل مانع من الق�ل باإكمال عقله وه� �شبي يف املهد، 
لي�س  اأنه  اأو  التحدي،  م�قع  يف  كان  الذي  لزكريا  حُت�َشب  معجزة  ح�شل  وما 

مبعجزة بل اإرهًا لنب�ته اأو كرامًة ملرمي، وهذا ممكن قبل التحّدي.
وتعريف  األأحكام،  ببيان  ي�شتغل  اأن  ل�جب  ال�قت  ذلك  يف  نبيًا  كان  ل�   .3
ال�شرائع، ول� �شدر عنه ذلك فعاًل أل�شتهر ولُنقل، وحيث مِل يح�شل ذلك علمنا 

اأنه ما كان نبيًا يف ذلك ال�قت. 
واأجيب عن األإ�شكال باأن أل مانع من الق�ل باأنه اأخذ هذه ال�شرائع ولكنه مِل 
يبّلغها اإأل ألحقًا حني كرب. ثم اإّن ظاهر األآية يدّل على ك�نه نبيًا يف ذلك ال�قت، 

ف�جب اإجراء اللفظ على ظاهره.
ولكن براأيي اأنه ميكن اأن نق�ل اأن النب�ة اإذا كانت مبعنى األإخبار عن الغيب 
عن طريق ال�حي فهذا قد حتقق للم�شيح »عليه ال�شالم« وه� �شبي يف املهد، 
الر�شالة مبعنى حتّمل  اأما  ُبعد غيبي.  وله  فاأمر خاف علينا،  كيفية ذلك  اأما 
فلم  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  واألأمر  األإلهية  الر�شالة  اإي�شال  م�شئ�لية 

يتحقق اإأل عندما كرب واأُِمر بالنه��س بها.
وهنا اأمر اآخر، ففيما عر�شه القراآن الكرمي من تفا�شيل ح�ل احلمل بامل�شيح 
ت�شاوؤأًل مهمًا جدًا،  املهد ما يطرح  ووألدته، وأل�شيما ما يخ�س نطقه وه� يف 
ويتعلق بعدم ورودها يف اأيٍّ من األأناجيل األأربعة، ول� ب�ش�رة تلميح اأو اإ�شارة، 
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وهذا غريب. ألأن من املفرت�س اأن تك�ن امل�شاألة اأّول اآية للدأللة على م�شداقية 
اليه�د.  الن�شارى يف مقابل  الذي يقّ�ي م�قف  األأمر  ال�شالم«،  امل�شيح »عليه 

وقد اأكد القراآن على هذا احلدث ثالث مرات:
احِْلنَِي}))).  {َوُيَكّلُِم انلَّاَس يِِف الَْمْهِد َوَكْهاًل َوِمَن الصَّ

يَّْدتَُك 
َ
أ إِْذ  تَِك  َوادَِلَ َوىَلََعَ  َعلَْيَك  نِْعَميِِت  اْذُكْر  َمْرَيَم  اْبَن  ِعيىََس  يَا  اهَلُل  قَاَل  {إِْذ 

بُِروِح الُْقُدِس تَُكّلُِم انلَّاَس يِِف الَْمْهِد َوَكْهاًل}))).
َشاَرْت إيََِلِْه قَالُوا َكْيَف نَُكّلُِم َمْن اََكَن يِِف الَْمْهِد َصبِيًّا}))).

َ
{َفأ

ولكن ال�اقع اأن يف البني اإجنيل قدمي مِل تعرتف به الكنائ�س امل�شيحية يذكر 
م�شاألة نطق امل�شيح يف مهده، واإن ا�شتمل الن�س املرتَجم على كلمات أل تت�افق 

والعقيدة األإ�شالمية يف امل�شيح.
جاء يف ما ُيعرف بعن�ان )اإجنيل الطف�لة األأول/العربي( اأّن )رئي�س الكهنة 
ي�ش�ع  اأن  يق�ل  حيث  قيافا-  البع�س  -ويدع�ه  امل�شيح  ي�ش�ع  زمن  يف  ي��شف 
تكلَّم حني كان م��ش�عًا يف ِمذَودة، وقال ألأُمه ال�شيدة مرمي: اأنا الذي ولدته، 
اأر�شلني  اأبي  واأّن  اأعلَن لِك املالك جربائيل،  اأنا ي�ش�ع، ابن اهلل، الكلمة، كما 

خلال�س العامِل())).
1. اآل عمران:46.

2. املائدة:110.
3. مرمي:29.

4.http://www.orthodox.cn/patristics/apostolicfathers/infancy1.htm
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-012-
Father-Abdel-Messih-Basiet-Abo-El-Kheir/010-Anageel-Al-Tofoola/
New-Testament-Apocrypha-I-54-Childhood-Gospel.html
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و�شياأتي معنا ألحقًا عند درا�شة الفارق ما بني النظرة القراآنية اإىل األإجنيل 
والنظرة الكن�شية اأن القراآن يعترب األإجنيل كالم اهلل امل�حى اإىل امل�شيح، فلي�س 
بال�شرورة اأن ي�شتمل على ذكر وألدته، كما أل نلحظ �شيئًا عن وألدة النبي حممد 
يف القراآن، بينما ترى الكني�شة اأن األأناجيل األأربعة هي روايات اأ�شحابها عن 
وبتاأييد  ومعل�ماته  معرفته  بح�شب  روايته  منهم  كل  كتب  ولذا  امل�شيح،  �شرية 
من ال�حي األإلهي، فجاءت الروايات خمتلفة، ومِل ُتغّط كل األأحداث، أل�شيما 
فرتة طف�لة امل�شيح التي ُتعترب )غام�شة( بح�شب امل�روث الكن�شي، واإن تناولها 

اإجنيل الطف�لة األأول/العربي، وكذلك اإجنيل الطف�لة لت�ما.

وما جاء يف اإجنيل الطف�لة األأول/العربي يفتح الباب اأمام احتمال ق�ي اأن 
التفا�شيل،  النظر عن  بغ�س  ذاتها،  كانت معروفة يف  املهد  التكلم يف  م�شاألة 
امل�ؤلفات  من  بكثري  الكني�شة  اعرتاف  عدم  ب�شبب  تدريجيًا  اختفت  ولكنها 
ال�شادرة يف ذلك ال�قت، واألأمر باإحراقها على اأنها كتب )هرطقة/ِبَدع( ألأنها 
تت�شمن من العقائد والتفا�شيل ما أل يتنا�شب واملتبنى الكن�شي، فاختفت معها 
الق�شة احلقيقية ل�ألدة امل�شيح وبقيت الق�شة املعتمدة يف )العهد اجلديد( ثم 

جاء القراآن واأحيا الق�شة من جديد.

ثامناً: امل�شاألة األأخرى املهمة تدور ح�ل راأي الكني�شة يف كيفية تخّل�س ال�شيدة 
ي��شف  زواجها من  قبل  بالطفل  بالزنا حيث حملت  األتهام  مرمي من عق�بة 
اتهم�ها  اليه�د  اأن  على  الكرمي  القراآن  اأّكد  وقد  معتقدهم.  بح�شب  النجار 
العالمة  قال  َعِظيًما})))،  ُبْهَتانًا  َمْرَيَم   ٰ ىَلََعَ َوقَْولِِهْم  {َوبُِكْفرِهِْم  ال�شئ:  بهذا 

1. الن�شاء:156.
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الطباطبائي: )وه� قذفها »عليه ال�شالم« يف وألدة عي�شى بالزنا())).

اأما القراآن الكرمي فقد حّل األإ�شكالية من خالل بيان اأن امل�شيح تكّلم يف املهد 
وه� �شبي، وبنّي ما بنّي يف كالمه، وبذا �ُشدَّ الباب اأمام اأحبار اليه�د للتجروؤ 
بينما  بالباطل،  األتهام  على  بناء  ال�شالم«  »عليها  ال�شيدة مرمي  معاقبة  على 

العهد اجلديد باأناجيله وملحقاتها مِل تعالج هذه امل�شاألة.

امل�شيح ومبا  ُنطق  األأول من  الطف�لة  اإجنيل  امل�شيحي�ن مبا جاء يف  َقِبل  ول� 
يت�افق مع الن�س القراآين، حُلّلت امل�شكلة بالن�شبة اإليهم عن طريق هذه احلادثة. 

ويف البني ن�س اآخر ُيقّدم حاًل مغايرًا. ففي )�ِشفر/اإجنيل يعق�ب( -وه� من 
األأناجيل التي مِل تعرتف بها الكني�شة- جند ما ترجمته كالتايل: )فاأت�ا بها مع 
ي��شف اإىل مكان الق�شاء. فقال الكاهن: يا مرمي، ملاذا فعلِت هذا؟ وملاذا اأذللِت 
نف�شك ون�شيِت الربَّ اإلَهك؟ اأنت التي تربيِت يف قد�س األأقدا�س، واأخذت طعامًا 
من يد مالك و�شمعِت الرتاتيل و�شهدِت الراق�شني اأماَم الرب. ملاذا فعلت هذا؟ 
لكنها بكت مبرارة قائلة: حيٌّ الربُّ اإلهي، اأنا طاهرة اأمامه وأل اأعرف رجاًل. 
فقال الكاهن لي��شف: ملاذا فعلت هذا؟ فقال ي��شف: حيٌّ الربُّ اإلهي اأنا طاهر 
منها. فقال الكاهن: أل ت�شهد زورًا بل قل احلق: لقد تزوجَتها خل�شة ومِل ُتخرب 
ِن راأ�شك ل�شاحب اليد الق�ية( لعله يق�شد الكاهن  بذلك بني اإ�شرائيل، ومِل حُتْ
نف�شه اإذ مِل يتم الزواج ر�شميًا على يده )ليتبارك ن�شُلك. و�شكت ي��شف. فقال 
الكاهن: ُردَّ العذراء التي اأخذتها من هيكل الرب. وكان ي��شف يبكي ب�شدة())).

1. الطباطبائي: امليزان، ج5، �س 132.
2.http://www.gnosis.org/library/gosjames.htm
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ثم يذكر الن�س كيف قام الكاهن بتنفيذ ما جاء يف �ِشفر العدد من الت�راة 
ح�ل املراأة املتهمة بالزنا، وهي عملية اختبار �شمن مرا�شيم معينة وُتتلى فيها 
بع�س اللعنات وُتكتب وُتذاب يف ماء ت�شتقيه املتَّهمة، وَينتظر الكاهن النتيجة، 
بُّ ُم��َشى َقاِئاًل: »َكلِّْم َبِني اإِ�ْشَراِئيَل  وتف�شيل هذا الت�شريع كالتايل: )َوَكلََّم الرَّ
ِطَجاَع  َطَجَع َمَعَها َرُجٌل ا�شْ ُة َرُجل َوَخاَنْتُه ِخَياَنًة، َوا�شْ َوُقْل َلُهْم: اإَِذا َزاَغِت اْمَراأَ
�َشٌة َوَلْي�َس �َشاِهٌد َعَلْيَها،  ْت َوِهَي جَنِ َزْرٍع، َواأُْخِفَي ذِلَك َعْن َعْيَنْي َرُجِلَها، َوا�ْشَترَتَ
اُه ُروُح  �َشٌة، اأَِو اْعرَتَ ِة َوَغاَر َعَلى اْمَراأَِتِه َوِهَي جَنِ اُه ُروُح اْلَغرْيَ َوِهَي مَِلْ ُت�ؤَْخْذ، َفاْعرَتَ
ىَل اْلَكاِهِن،  ِتِه اإِ ُجُل َباْمَراأَ ِتي الرَّ �َشًة، َياأْ ِة َوَغاَر َعَلى اْمَراأَِتِه َوِهَي َلْي�َشْت جَنِ اْلَغرْيَ
بُّ َعَلْيِه َزْيًتا َوأَل َيْجَعُل  َوَياأِْتي ِبُقْرَباِنَها َمَعَها: ُع�ْشِر األإِيَفِة ِمْن َطِحنِي �َشِعرٍي، أَل َي�شُ
ُمَها اْلَكاِهُن َوُي�ِقُفَها  ُر َذْنًبا. َفُيَقدِّ ٍة، َتْقِدَمُة َتْذَكاٍر ُتَذكِّ ُه َتْقِدَمُة َغرْيَ َعَلْيِه ُلَباًنا، ألأَنَّ
�ًشا يِف اإَِناِء َخَزٍف، َوَياأُْخُذ اْلَكاِهُن ِمَن اْلُغَباِر  ، َوَياأُْخُذ اْلَكاِهُن َماًء ُمَقدَّ بِّ اأََماَم الرَّ
، َوَيْك�ِشُف  بِّ الَِّذي يِف اأَْر�ِس امْلَ�ْشَكِن َوَيْجَعُل يِف امْلَاِء، َوُي�ِقُف اْلَكاِهُن امْلَْراأََة اأََماَم الرَّ
َيِد  َويِف  ِة،  اْلَغرْيَ َتْقِدَمُة  ِهَي  الَِّتي  ْذَكاِر  التَّ َتْقِدَمَة  َيَدْيَها  يِف  َوَيْجَعُل  ِة،  امْلَْراأَ َراأْ�َس 
مَِلْ  َكاَن  اإِْن  َلَها:  َوَيُق�ُل  امْلَْراأََة  اْلَكاِهُن  َوَي�ْشَتْحِلُف   . امْلُرُّ اللَّْعَنِة  َماُء  َيُك�ُن  اْلَكاِهِن 
ِت َرُجِلِك، َفُك�يِن  ا�َشٍة ِمْن حَتْ ْن ُكْنِت مَِلْ َتِزيِغي اإىَِل جَنَ َطجْع َمَعِك َرُجٌل، َواإِ َي�شْ
�ْشِت،  ِت َرُجِلِك َوَتَنجَّ . َولِكْن اإِْن ُكْنِت َقْد ُزْغِت ِمْن حَتْ َبِريَئًة ِمْن َماِء اللَّْعَنِة هَذا امْلُرِّ
ِبَحْلِف اللَّْعَنِة،  امْلَْراأََة  اْلَكاِهُن  َي�ْشَتْحِلُف  َجَعُه.  َرُجِلِك َم�شْ َوَجَعَل َمَعِك َرُجٌل َغرْيُ 
بُّ  الرَّ َيْجَعَل  ِباأَْن  �َشْعِبِك،  َبنْيَ  َوَحْلًفا  َلْعَنًة  بُّ  الرَّ َيْجَعُلِك  ِلْلَمْراأَِة:  اْلَكاِهُن  َوَيُق�ُل 
َفْخَذِك �َشاِقَطًة َوَبْطَنِك َواِرًما. َوَيْدُخُل َماُء اللَّْعَنِة هَذا يِف اأَْح�َشاِئِك ِلَ�َرِم اْلَبْطِن، 
يِف  اللَّْعَناِت  هِذِه  اْلَكاِهُن  َوَيْكُتُب  اآِمنَي.  اآِمنَي،  امْلَْراأَُة:  َفَتُق�ُل  اْلَفْخِذ.  َوألإِ�ْشَقاِط 
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، َفَيْدُخُل ِفيَها َماُء  ، َوَي�ْشِقي امْلَْراأََة َماَء اللَّْعَنِة امْلُرَّ ُح�َها يِف امْلَاِء امْلُرِّ اْلِكَتاِب ُثمَّ مَيْ
ْقِدَمَة اأََماَم  ُد التَّ ِة، َوُيَردِّ اللَّْعَنِة ِلْلَمَراَرِة. َوَياأُْخُذ اْلَكاِهُن ِمْن َيِد امْلَْراأَِة َتْقِدَمَة اْلَغرْيَ
ْقِدَمِة َتْذَكاَرَها َوُي�ِقُدُه َعَلى  ُمَها اإىَِل امْلَْذَبِح. َوَيْقِب�ُس اْلَكاِهُن ِمَن التَّ بِّ َوُيَقدِّ الرَّ
�َشْت  امْلَْذَبِح، َوَبْعَد ذِلَك َي�ْشِقي امْلَْراأََة امْلَاَء. َوَمَتى �َشَقاَها امْلَاَء، َفاإِْن َكاَنْت َقْد َتَنجَّ
َفْخُذَها،  َوَت�ْشُقُط  َبْطُنَها  ُم  َفرَيِ ِلْلَمَراَرِة،  اللَّْعَنِة  َماُء  ِفيَها  َيْدُخُل  َرُجَلَها،  َوَخاَنْت 
َكاَنْت  َبْل  �َشْت  َتَنجَّ َقْد  امْلَْراأَُة  َتُكِن  مَِلْ  ْن  َواإِ �َشْعِبَها.  َو�َشِط  يِف  َلْعَنًة  امْلَْراأَُة  رُي  َفَت�شِ

َبُل ِبَزْرٍع())).  اأُ َوحَتْ َطاِهَرًة، َتَترَبَّ

تزداد  كانت  بريئة،  املراأة  كانت  اإذا  اأنه  اإىل  اليه�دية  التعاليم  وت�شري  هذا، 
جماأًل ويبارك حياتها ويرفع اهلل راأ�شها اأمام �شعبها وي�شتكمل حملها حتى نهايته 

وتفرح مب�ل�دها.

وجند يف القراآن الكرمي ما يقرب من هذا الت�شريع حيث يق�ل »عز وجل«: 
ْربَُع 

َ
َحِدهِْم أ

َ
نُفُسُهْم َفَشَهاَدُة أ

َ
َُّهْم ُشَهَداء إاِلَّ أ ْزَواَجُهْم َولَْم يَُكن ل

َ
ِيَن يَْرُموَن أ {َواذَّلَّ

ِمَن  اََكَن  إِن  َعلَْيِه  اهَللِ  لَْعَنَت  نَّ 
َ
أ َواخْلَامَِسُة  اِدقنَِي،  الصَّ لَِمَن  إِنَُّه  بِاهَللِ  َشَهاَداٍت 

الْاََكذِبنَِي،  لَِمَن  إِنَُّه  بِاهَللِ  َشَهاَداٍت  ْربََع 
َ
أ تَْشَهَد  ْن 

َ
أ الَْعَذاَب  َعْنَها   

ُ
َوَيْدَرأ الْاََكذِبنَِي، 

اِدقنَِي}))).  نَّ َغَضَب اهَللِ َعلَْيَها إِن اََكَن ِمَن الصَّ
َ
َواخْلَامَِسَة أ

الكاهن:  )فقال  الن�س  ترجمة  ففي  مرمي،  لل�شيدة  جرى  ما  اإىل  نع�د 
�شاأ�شقيك من  ماء ق�شاء الرب »=ماء األإدانة« فيظهر خطاياك اأمام عينيك. 
اأخذ الكاهن املاء واأمر ي��شف باأن ي�شربه، ثم اأر�شله اإىل اجلبل، فعاد �شليمًا. 

1. الكتاب املقد�س: �شفر العدد، األإ�شحاح 5، 28-11.
2.الن�ر:9-6.
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واأمر الكاهُن مرمي باأن ت�شرب من املاء اأي�شًا، ثم اأر�شلها اإىل اجلبل، فعادت 
الكاهن:  اآثار اخلطيئة. فقال  اإذ مِل تظهر عليهم  ال�شعب  �شليمة. وتعّجب كل 
اإن مِل يكن الرب األإله قد اأظهر خطيئتك، فال اأدينك. وتركهم يذهب�ن. واأخذ 

ي��شف مرمي وم�شى اإىل بيته فرحًا وممّجدًا اإله اإ�شرائيل())).

•• قصة الحمل والوالدة في الروايات:
اأما املرويات األإ�شالمية فقد ا�شتمل بع�شها على تفا�شيل منَكرة أل ميكن قب�لها، 
وأل ُيعَلم م�شدرها احلقيقي، فقد يك�ن لليد األإ�شرائيلية اأو للزنادقة دور يف ذلك 
اأن ذلك مت على يد الق�شا�شني النفعيني  اأو  بغر�س ت�ش�يه الرتاث األإ�شالمي، 
واملغالية،  الغريبة  التفا�شيل  اإىل  األ�شتماع  يف  النا�س  رغبة  يرون  كان�ا  الذين 

فاخرتع�ا ما �شاءوا من ق�ش�س واأ�شاف�ا ما �شاءوا من تفا�شيل.

 يف بحار األأن�ار نقاًل عن ق�ش�س األأنبياء للراوندي باألإ�شناد اإىل ال�شيخ 
ال�شدوق، عن اأبيه، عن �شعد رفعه قال: )قال ال�شادق »عليه ال�شالم« يف ق�له 
ْحَصَنْت َفرَْجَها} قال: اأح�شنت فرجها قبل 

َ
»تعاىل«: {َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَّيِِت أ

اأن تلد عي�شى خم�شمائة عام، قال: فاأّول من �ش�هم عليه مرمي ابنة عمران، 
ها ما يف بطنها حمررًا للكني�شة، ف��شعتها اأنثى ف�شّبت فكانت تخدم  نذرت اأمُّ
العّباد تناولهم حتى بلغت، واأمر زكريا »عليه ال�شالم« اأن يتخذ لها حجابًا دون 
الُعّباد، فكان زكريا »عليه ال�شالم« يدخل عليها فريى عندها ثمرة ال�شتاء يف 
ِمْن  ُهَو  قَالَْت  َهـَذا  لَِك  يَِنّ 

َ
أ َمْرَيُم  يَا  ال�شيف، وثمرة ال�شيف يف ال�شتاء، {قَاَل 

ِعنِد اهَللِ} »تعاىل«، وقال: عا�شت مرمي بعد عمران خم�شمائة �شنة(. 

1.http://www.gnosis.org/library/gosjames.htm
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وعّلق املجل�شي على الرواية بق�له: )أل يخفى ما يف هذا اخلرب من ال�شذوذ 
والغرابة واملخالفة ل�شائر األأخبار واألآثار())).

 ويف نف�س امل�شدر عن ق�ش�س األأنبياء للراوندي اأي�شًا: )وقال الباقر »عليه 
ال�شالم«: اأّنها ب�شرت بعي�شى »عليه ال�شالم« فبينا هي يف املحراب اإذ متّثل لها 
ُعوُذ بِالرَّْحَمِٰن ِمنَك إِن ُكنَت تَِقيًّا، قَاَل إَِنَّما 

َ
الّروح األأمني ب�شرًا �ش�ّيًا {قَالَْت إيِِّنِ أ

َهَب لَِك ُغاَلًما َزكًِيّا}. فتفل يف جيبها، فحملت بعي�شى »عليه 
َ
ِِّك أِل َنا َرُسوُل َرب

َ
أ

ال�شالم« فلم يلبث اأن ولدت، وقال: مِل تكن على وجه األأر�س �شجرة اإأّل ُينتفع 
بها، ولها ثمرة وأل �ش�ك لها، حّتى قالت فجرُة بني اآدم: كلمة ال�ّش�ء( اأي اتهام 
ال�شيدة مرمي بالفاح�شة )فاق�شعّرت األأر�س و�شاكت ال�ّشجرة، واأتى اإبلي�س تلك 
الّليلة، فقيل له: قد ُولد الّليلة ولد مِل يبق على وجه األأر�س �شنم اإأّل خّر ل�جهه، 
واأتى امل�شرق واملغرب يطلبه، ف�جده يف بيت دير قد حّفت به املالئكة، فذهب 
اآدم.  اأب�ه؟ فقالت: فمثله كمثل  لهم: من  تنّح، فقال  املالئكة:  يدن� ف�شاحت 

فقال اإبلي�س: ألأ�شّلن به اأربعة اأخما�س النا�س())).
 وروى اأي�شًا عن كتاب ق�ش�س األأنبياء: )باإ�شناده عن ابن اأورمة، عن اأحمد 
اإبراهيم، عن �شليمان اجلعفي، قال: قال  بن خالد الكرخي، عن احل�شن بن 
قال: من متر  اأتدري مبا حملت مرمي؟ قلت: أل،  ال�شالم«:  »عليه  اأب� احل�شن 
رفان( ن�ع من الّتمر اأحمر الل�ن نح� الربنية وقيل اأنها من العج�ة )اأتاها  �شَ

به جربئيل »عليه ال�شالم«())).

1.املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 14، �س 203.

2.املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 14، �س 215.
3. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 14، �س 217-216.
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بع�س  يبدو من  تفا�شيل كثرية  األأثري اجلزري  التاريخ ألبن  الكامل يف   يف 
عباراتها اأن ابن كثري نف�شه غري مقتنع بها أل�شيما واأنها بال م�شدر وا�شح ُيطماأن 
اإليه: )..... وكانت مرمي اإذا نفد ماوؤها وماء ي��شف ابن عمها اأخذ كل واحد 
منهما ُقّلته)))، وانطلق اإىل املغارة التي فيها املاء ي�شتعذبان منه ثم يرجعان اإىل 
الكني�شة، فلما كان الي�م الذي لقيها فيه جربيل نفد ماوؤها فقالت لي��شف ليذهب 
معها اإىل املاء، فقال: عندي من املاء ما يكفيني اإىل غد، فاأخذت قّلتها وانطلقت 
وحدها حتى دخلت املغارة، ف�جدت جربائيل قد مّثله اهلل لها ب�شرًا �ش�يًا، فقال 
ُعوُذ بِالرَّمْْحَن 

َ
لها: يا مرمي اإن اهلل قد بعثني اإليك ألأهب لك غالمًا زكيًا. {قَالَْت إيِِّنِ أ

ِمنَك إِن ُكنَت تَِقيًّا} اأي مطيعًا هلل، وقيل: ه� ا�شم رجل بعينه، وحت�شبه رجاًل، 
َولَْم  ُغالٌم  ىَِل  يَُكوُن  يِنَّ 

َ
أ قَالَْت  َزكِيًّا،  ُغالًما  لَِك  َهَب 

َ
أِل َرّبِِك  رَُسوُل  َنا 

َ
أ إِنََّما  {قَاَل 

ْمًرا 
َ
اإىل ق�له {أ َربُِّك}  قَاَل  َكَذلِِك  زانية {قَاَل  اأي  بَِغيًّا}  ُك 

َ
أ َولَْم  برَََشٌ  َيْمَسْسيِِن 

ْقِضيًّا} فلما قال ذلك ا�شت�شلمت لق�شاء اهلل، ونفخ يف جيب درعها ثم ان�شرف  مَّ
عنها وقد حملت بامل�شيح، ومالأت ُقّلتها وعادت، وكان أل يعلم يف اأهل زمانها اأعبد 
منها ومن ابن عمها ي��شف النجار، وكان معها، وه� اأّول من اأنكر حملها، فلما 
راأى الذي بها ا�شتعظمه ومِل يْدِر على ماذا ي�شع ذلك منها، فاإذا اأراد يتهمها ذكر 
�شالحها واأنها مِل تغب عنه �شاعة قط، واإذا اأراد يربئها راأى الذي بها، فلما ا�شتد 
ذلك عليه كّلمها فكان اأول كالمه لها اأن قال لها: اإنه قد وقع من اأمرك �شيء قد 
حر�شت على اأن اأميته واأكتمه فغلبني. فقالت: قل ق�أًل جمياًل. فقال: حدثيني هل 
ينبت زرع بغري بذر؟ قالت: نعم. قال : فهل ينبت �شجر بغري غيث ي�شيبه؟ قالت: 
نعم. قال: فهل يك�ن ولد بغري ذكر؟ قالت له: نعم، اأمِل تعلم اأن اهلل اأنبت الزرع 

1. القلة حاوية ت�شنع من الفخار ولها عنق ط�يل وُيحَفظ فيها املاء.
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ي�م خلقه بغري بذر! اأمِل تعلم اأن اهلل خلق ال�شجر من غري مطر! واأنه جعل بتلك 
القدرة الغيث حياة لل�شجر بعدما خلق كل واحد منهما وحده! اأو تق�ل لن يقدر 
اهلل على اأن ينبت حتى ي�شتعني بالبذر واملطر! قال ي��شف: أل اأق�ل هكذا ولكني 
اأق�ل اإن اهلل يقدر على ما ي�شاء ، اإمنا يق�ل لذلك كن فيك�ن. قالت له: اأمِل تعلم 
اأن اهلل خلق اآدم وح�اء من غري ذكر وأل اأنثى! قال: بلى، فلما قالت له ذلك وقع 
يف نف�شه اأن الذي بها �شيء من اهلل أل ي�شعه اأن ي�شاألها عنه ملا راأى من كتمانها 
له. وقيل: اإنها خرجت اإىل جانب احلجرات حلي�س اأ�شابها فاتخذت من دونهم 
حجابًا من اجلدران  فلما طهرت اإذا برجل معها، وذكر األآيات، فلما حملت اأتتها 
خالتها امراأة زكرياء ليلة تزورها، فلما فتحت لها الباب التزمتها، فقالت امراأة 
زكرياء: اإين حبلى. فقالت لها مرمي: واأنا اأي�شا حبلى. قالت امراأة زكرياء: فاإين 
وجدت ما يف بطني ي�شجد ملا يف بطنك. وولدت امراأة زكرياء يحيى. وقد اختلف 
يف مدة حملها، فقيل: ت�شعة اأ�شهر، وه� ق�ل الن�شارى، وقيل ثمانية اأ�شهر، فكان 
ذلك اآية اأخرى ألأنه مِل يع�س م�ل�د لثمانية اأ�شهر غريه)))، وقيل: �شتة اأ�شهر، 
وقيل ثالث �شاعات، وقيل: �شاعة واحدة، وه� اأ�شبه بظاهر القراآن العزيز لق�له 
اأح�شت مرمي  فلما  بالفاء.  عّقبه  قَِصًيّا}  َماََكنًا  بِِه  َفانتََبَذْت  »تعاىل«: {َفَحَملَْتُه 
َجاءََها الَْمَخاُض إىََِل ِجْذِع 

َ
خرجت اإىل جانب املحراب ال�شرقي فاأتت اأق�شاه {َفأ

انلَّْخلَِة قَالَْت} - وهي تطلق من احلبل ا�شتحياء من النا�س - {يَا يََلْتَيِِن ِمتُّ َقْبَل 
نِسيًّا} يعني ن�شي ذكري واأثري فال يرى يل اأثر وأل عني. قالت  َهَذا َوُكنُت نَْسًيا مَّ
مرمي: كنت اإذا خل�ت حدثني عي�شى وحدثته، فاإذا كان عندنا اإن�شان �شمعت 
ت�شبيحه يف بطني {َفَناَداَها} جربائيل {ِمن حَُتْتَِها} - اأي من اأ�شفل اجلبل - 

1. مّرت معنا من قبل روايات يف م�شادر اإمامية ادعت اأنه مِل يع�س من قبل حمل ل�شتة اأ�شهر.
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يًّا} من حتتها  وه� النهر ال�شغري، اأجراه  الَّ حَُتَْزيِِن قَْد َجَعَل َربُِّك حَُتَْتِك رَْسِ
َ
{أ

حتتها، فمن قراأ: من حتتها، بك�شر امليم، جعل املنادي جربائيل، ومن فتحها 
إيََِلِْك جِِبِْذِع انلَّْخلَِة} كان جذعًا مقط�عًا  قال اإنه عي�شى، اأنطقه اهلل، {وَُهّزِي 
فهزته فاإذا ه� نخلة، وقيل: كان مقط�عًا فلما اأجهدها الطلق احت�شنته فا�شتقام 
واخ�شر واأرطب، فقيل لها: {وَُهّزِي إيََِلِْك جِِبِْذِع انلَّْخلَِة} فهزته فت�شاقط الرطب 
نََذرُْت  إيِِّنِ  َفُقوىِل  َحًدا 

َ
أ الَْبرََشِ  ِمَن  تََريِنَّ  ا  َفإِمَّ َعْيًنا  ّرِي 

َوقَ يِِّب  َوارَْشَ فقال لها: {َفيِلُُكِ 
َكّلَِم ايَْلَْوَم إِنِسيًّا}، وكان من �شام يف ذلك الزمان أل يتكلم 

ُ
لِلرَّمْْحَِن َصْوًما َفلَْن أ

حتى مي�شي. فلما ولدته ذهب اإبلي�س فاأخرب بني اإ�شرائيل اأن مرمي قد ولدت ، 
َتْت بِِه قَْوَمَها حَُتِْمُلُه} وقيل: اإن ي��شف النجار تركها 

َ
فاأقبل�ا ي�شتّدون بدع�تها، {َفأ

يف مغارة اأربعني ي�مًا ثم جاء بها اإىل اأهلها، فلما راأوها قال�ا لها:  {يَا َمْرَيُم لََقْد 
ِك بَِغيًّا} فما  مُّ

ُ
 َسوٍْء َوَما اََكنَْت أ

َ
ُبوِك اْمَرأ

َ
ْخَت َهاُروَن َما اََكَن أ

ُ
ِجْئِت َشيًْئا َفِريًّا، يَا أ

بالك اأنت؟ وكان من ن�شل هارون اأخي م��شى، كذا قيل())).

 ويف اجلامع ألأحكام القراآن للقرطبي: )وقد �شمعت اأن مرمي »عليها ال�شالم« 
تدّخل  دون اهلل!( ألحظ هنا  ُيعَبد من  يا من  اخرج   : يق�ل  نداء من  �شمعت 
بع�س املتاأّولني كيف يف�شدون معنى األآيات وُيدخل�ن يف الق�شة القراآنية ما مِل 
الن�شّي يف  نِسيًّا}  مَّ نَْسًيا  َوُكنُت  َهَذا  َقْبَل  ِمتُّ  يََلْتَيِِن  تقله )فحزنت لذلك. {يَا 
كالم العرب ال�شيء احلقري الذي �شاأنه اأن ُين�شى وأل يتاأمِل لفقده كال�تد واحلبل 
قال�ا:  الرحيل عن منزل  اأرادوا  اإذا  اأنهم  العرب  للم�شافر ونح�ه. وُحكي عن 
فُين�شى....  يغفل  احلقري  ال�شيء  وه�  ن�شي  جمع  األأن�شاء  اأن�شاءكم؛  احفظ�ا 

1. ابن األأثري: الكامل يف التاريخ، ج1، �س 277-274.
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ت�شتعملها  التي  اأي  اعتاللها(  خرق  من  املراأة  ُتلقيه  ما  الن�شّي  الفّراء:  وقال 
الفّراء،  اّدعاه  الذي  املعنى  هذا  اأقبح  فما  ال�شهرية!  العادة  دم  من  للتحّفظ 
وحا�شا ال�شيدة مرمي العذراء اأن تق�ل مثل هذا الكالم القبيح )فق�ل مرمي: 
اأي حي�شة ملقاة!!!... وقد حكى  نِسيًّا}  مَّ نَْسًيا  َوُكنُت  َهَذا  َقْبَل  ِمتُّ  يََلْتَيِِن  {يَا 
الطربي يف ق�ش�شها اأنها ملا حملت بعي�شى »عليه ال�شالم« حملت اأي�شًا اأختها 
بيحيى، فجاءتها اأختها زائرة فقالت: يا مرمي اأ�شعرِت اأنت اأين حملت؟ فقالت 
اأح�ّشت  اأنها  اأنه روي  اأجد ما يف بطني ي�شجد ملا يف بطنك؛ فذلك  لها: واإين 
قًا  بجنينها يخّر براأ�شه اإىل ناحية بطن مرمي! قال ال�شّدي: فذلك ق�له: {ُمَصِدّ
احِْلنَِي}( وهذا تاأويل بال دليل ومن  َن الَصّ َن اهَللِ َوَسيًِّدا وََحُصوًرا َونَبًِيّا ِمّ بَِكلَِمٍة ِمّ
خياألت املتاأّوين )وذكر اأي�شًا من ق�ش�شها اأنها خرجت فاّرة مع رجل من بني 
اإ�شرائيل يقال له ي��شف النجار، كان يخدم معها يف امل�شجد وط�ل يف ذلك. 
قال الكلبي: قيل لي��شف - وكانت �شميت له اأنها حملت من الزنا - فاألآن يقتلها 
امللك، فهرب بها، فَهمَّ يف الطريق بقتلها، فاأتاه جربيل »عليه ال�شالم« وقال 
له: اإنه من روح القد�س؛ قال ابن عطية: وهذا كله �شعيف( ويا ليتهم مِل يرووا 
وا�شتمّرت  اأنها حملت،  تقت�شي  الق�شة  من�شيًا )وهذه  ن�شيًا  وجعل�ه  كله  ذلك 
اأ�شهر.  لثمانية  ولدته  باأنها  الروايات  وتظاهرت  الن�شاء،  ُعرف  على  حاماًل 
عي�شى.  اأ�شهر حفظًا خلا�شة  ثمانية  ابن  يعي�س  أل  قيل:  ولذلك  قاله عكرمة؛ 
وقيل: ولدته لت�شعة. وقيل: ل�شتة. وما ذكرناه عن ابن عبا�س اأ�شح واأظهر. واهلل 

اأعلم())).

1. القرطبي: اجلامع ألأحكام القراآن، ج11، �س 21-20.
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العهد  يف  جاء  ما  خالل  من  امل�شيح  طف�لة  عن  كثرية  تفا�شيل  منلك  أل 
اجلديد. وبهذا ال�شدد جاء يف كتاب )�شاللة ي�ش�ع.. اأ�شرة ي�ش�ع احلاكمة( 
جليم�س طاب�ر، وه� يه�دي حتامل كثريًا على ال�شيد امل�شيح ووالدته واتهمها 
باحلمل �شفاحًا اأو نتيجة اغت�شاب: )واأ�شار العلماء ب�شكل �شحيح وم�ائم اإىل 
ولدى  ال�شائعة«،  »ال�شن�ن  عن�ان  حتت  ي�ش�ع  حياة  من  األأوىل  �شنة  الثالثني 
با�شم  ُعرفت  ما  غالبًا  اجلديد،  العهد  خارج  حّية  بقيت  قد  اأخرى  كتابات 
من  الطافية  ال�شغرية  القطع  بع�س  الكتابات  هذه  ومع  الطف�لة«،  »اأناجيل 
الق�ش�س  هذه  ولكّن  الطف�لة،  ق�ش�س  من  قلياًل  لنا  م  تقدِّ حيث  التقاليد، 
للميالد، وهي ت�شلح  الرابع  القرن  اإىل  الثاين  القرن  واأ�شط�رية من  متاأّخرة 
م املعل�مات اإىل القارئ  اأكرث خلدمة الت�شلية وملنح ال�شمة امليث�ل�جية، وأل تقدِّ
الناقد... ولعل األأعظم اإثارًة واإدها�شًا احلكايات التي حتدَثت عن �شفر ي�ش�ع 
وه� طفل مع ي��شف الذي كان من الرامة، اإىل بريطانيا العظمى! وتبعًا لهذه 
احلكايات، لقد قيل باأن ي��شف كان خال -عم- مرمي، واأنه كان تاجر ق�شدير، 
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بلدة  تزال  وما   Cornwoll ك�رون�ول  اإىل  قام برحالت جتارية منتظمة  وقد 
اأفال�ن  جزيرة  على  اإنكلرتا،  غربي  جن�بي  يف   Glastonbary غال�شت�نربي 
Avalon ال�شالفة، حيث كان امللك اآرثر قد ُدفن، ما تزال حتتفل بهذا التقليد 

يف هذا الي�م، حتى اأنها قد غدت مركزًا �شعبيًا للحج. وقد اأعطى امل�ؤرخ�ن مثل 
هذه األأ�شاطري قلياًل من امل�ث�قية، واإن علينا اأن ن�اجه حقيقة اأن ثالثني عامًا 
من حياة ي�ش�ع هي مفق�دة بكل ب�شاطة، واملحاوألت مللء هذه األأع�ام باأ�شاطري 
وحكايات خمرتعة أل ت�شاعد مطلقًا على تقّدم بحثنا عن ي�ش�ع التاريخي())).

و�شيتبنّي معنا ألحقًا عند عر�س جُمم�عة من ن�ش��س بع�س هذه األأناجيل 
ولكن  �شحيحًا،  و�شفًا  اعتباره  ميكن  الق�ش�س  لهذه  طاب�ر  و�شف  اأن  كيف 

�شحته ن�شبية ولي�شت مطلقة. 

وميكن عر�س ما جاء يف العهد اجلديد من اأحداث قليلة ونادرة عن طف�لة 
ال�شيد امل�شيح كالتايل:

1. ق�شى طف�لته يف م�شر، وكان ذلك تطابقًا -بح�شب الكني�شة- مع الكلمة 
التي جاءت على ل�شان النبي )ُه��َشَع ْبِن ِبِئرِيي( من قبل، ففي �شفر ه��شع من 

َر َدَعْ�ُت اْبِني())). التنخ: )مَلَّا َكاَن اإِ�ْشَراِئيُل ُغاَلًما اأَْحَبْبُتُه، َوِمْن ِم�شْ

بني  عن  تتحدث  ف�شنجدها  �شياقها  يف  قراأناها  اإذا  األآية  هذه  اأن  وحيث 
بع�س  قال  �شنة،  باأكرث من 1200  امل�شيح  قبل  اإ�شرائيل وخروجهم من م�شر 
�شراح العهد اجلديد اأنها تتحدث اأي�شًا عن رج�ع امل�شيح من م�شر اإىل اأر�س 

1. طاب�ر: �شاللة ي�ش�ع، �س113-112.
2. الكتاب املقد�س: �شفر ه��شع، األإ�شحاح 11. 1.
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�شاهدوا  الثالثة  املج��س  اأن  لالإجنيل  روايته  يف  مّتى  ذكر  اأن  فبعد  كنعان. 
امل�شيح و�شجدوا له، ومِل ياأخذوه اإىل هريود�س على خالف وعدهم له من قبل، 

راأى ي��شف النجار يف املنام اأن عليه املغادرة ف�رًا اإىل م�شر.

ِلُي��ُشَف يِف  َقْد َظَهَر  بِّ  َرُف�ا( املج��س الثالثة )اإَِذا َماَلُك الرَّ )َوَبْعَدَما اْن�شَ
َر، َوُكْن ُهَناَك َحتَّى اأَُق�َل  ُه َواْهُرْب اإِىَل ِم�شْ ِبيَّ َواأُمَّ ُحْلٍم َقاِئاًل: »ُقْم َوُخِذ ال�شَّ
ُه  َواأُمَّ ِبيَّ  َواأََخَذ ال�شَّ ِلُيْهِلَكُه«. َفَقاَم  ِبيَّ  اأَْن َيْطُلَب ال�شَّ َلَك. ألأَنَّ ِهرُيوُد�َس ُمْزِمٌع 
َر. َوَكاَن ُهَناَك اإِىَل َوَفاِة ِهرُيوُد�َس. ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِمَن  َرَف اإِىَل ِم�شْ َلْياًل َواْن�شَ

َر َدَعْ�ُت اْبني«())). ِبيِّ اْلَقاِئل: »ِمْن ِم�شْ بِّ ِبالنَّ الرَّ

هريود�س  قام  ال�ليد،  واختفاء  بال�عد  الثالثة  املج��س  وفاء  عدم  اإثر  على 
ِبِه  �َشِخُروا  امْلَُج��َس  اأَنَّ  ِهرُيوُد�ُس  َراأَى  مَلَّا  )ِحيَنِئٍذ  امل�اليد:  بقتل  اأمر  باإ�شدار 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 15-13.
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ٍم َويِف ُكلِّ ُتُخ�ِمَها،  ْبَياِن الَِّذيَن يِف َبْيِت حَلْ ا. َفاأَْر�َشَل َوَقَتَل َجِميَع ال�شِّ َب ِجدًّ َغ�شِ
َقُه ِمَن امْلَُج��ِس())). قَّ َماِن الَِّذي حَتَ ِمِن اْبِن �َشَنَتنْيِ َفَما ُدوُن، ِبَح�َشب الزَّ

وتذكر رواية مّتى اأي�شًا اأن هذه اجلرمية التي ارتكبها هريود�س كانت مذك�رة 
�شمن الب�شارات والعالمات اخلا�شة ب�ألدة امل�شيح بح�شب ما جاء على ل�شان 
اَمِة،  ْ�ٌت �ُشِمَع يِف الرَّ ِبيِّ اْلَقاِئِل: »�شَ النبي اإرميا: )ِحيَنِئٍذ مَتَّ َما ِقيَل ِباإِْرِمَيا النَّ
ُهْم  ألأَنَّ ى،  َتَتَعزَّ اأَْن  ُتِريُد  َوأَل  اأَْوأَلِدَها  َعَلى  َتْبِكي  َراِحيُل  َكِثرٌي.  َوَعِ�يٌل  َوُبَكاٌء  َنْ�ٌح 

ْ�ُج�ِديَن«())). َلْي�ُش�ا مِبَ

وراحيل امل�شار اإليها هنا هي زوجة النبي يعق�ب وهي مدف�نة يف بيت حلم، 
عليهم.  هريود�س  قلب  ق�ش�ة  اأجل  من  )اأحفادها(  اأوألدها  على  تبكي  وهي 
ْ�ٌت �ُشِمَع يِف  : �شَ بُّ َقاَل الرَّ اإرميا من التنخ كالتايل: )»هَكَذا  والن�س يف �شفر 
ى َعْن اأَْوأَلِدَها  . َراِحيُل َتْبِكي َعَلى اأَْوأَلِدَها، َوَتاأَْبى اأَْن َتَتَعزَّ اَمِة، َنْ�ٌح، ُبَكاٌء ُمرٌّ الرَّ
يتكلم عن  األأ�شلي  الن�س  اأن  ال�شياق  ويبدو من  ْ�ُج�ِديَن())).  مِبَ َلْي�ُش�ا  ُهْم  ألأَنَّ
من  كعالمة  تطبيقه  مت  ولكن  ن�شر،  نب�خذ  و�شبي  بغزو  املرتبطة  األأحداث 

عالمات وألدة امل�شيح »عليه ال�شالم«.

ذبح  لق�شة  م�ؤّيد  بني  اجلديد،  العهد  روايات  يف  الباحثني  بني  جدل  ووقع 
األأطفال وبني راف�س، وذلك بلحاظ تفّرد مّتى يف نقلها، وعدم نقل ي��شيف��س))) 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 16.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 18-17.

3. الكتاب املقد�س: �شفر اإرميا، األإ�شحاح 31، 15.
اأديبًا  وكان  م،   100 ايل   37 من  تقريبًا  عا�س   Josephus Flavius فالفي��س  ي��شف��س   .4

م�ؤرخًا، يه�دي وحا�شل على اجلن�شية الرومانية، و�شنتحدث عنه ألحقًا ب�شئ من التف�شيل.
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امل�ؤّرخ حلدث من هذا القبيل، وقد اأّرخ تلك احلقبة وكان قريب العهد بها، ومن 
رف�س  ي�شتدعي  كل هذا  انتباهه،  ت�شرتعي  اأن  اجل�شامة  بهذه  ألأمر  املفرت�س 
الق�شة، بينما يذهب فريق ثالث اإىل الق�ل ب�شحتها على اعتبار اأن عدد �شكان 
اأنهم ُذبح�ا لي�س  اآنذاك كان قلياًل جدًا، واأن عدد األأطفال املت�قع  بيت حلم 
اأكرث من دزينة اأو نح� ذلك، ولذا فلم يكن األأمر مبقايي�س ذلك الزمان باألأمر 

اجللل الذي ي�شرتعي انتباه م�ؤرخ كي��شيف��س.

م�ت  بعد  وزوجها  والدته  برفقة  امل�شيح  ع�دة  عن  حتكي  الرواية  اإن  ثم 
هريود�س، وحيث اأن م�ته بالرواية التاريخية قبل 4 �شن�ات من ال�شنة املعتمدة 
فعليًا للميالد، وبعد �شنتني من ميالد امل�شيح بح�شب الت�ش�ر الكن�شي، وحيث 
اأو  خ وفقها،  ي�ؤرَّ التي  ال�شنة  �شن�ات قبل  دة بني 7  امل�شيح مردَّ تاريخ وألدة  اأن 
بعدها ب�شنتني اأو اأكرث، لذا فاإنه من ال�شعب حتديد عمره عند ع�دته لكرثة 

األحتماألت... هذا كّله على فر�س �شحة وق�ع هذه الهجرة.

وجاء يف )�شرح الكتاب املقد�س())) اأن ي�ش�ع عا�س يف النا�شرة ح�ايل 28 
عامًا حتى بلغ �شن الثالثني. وهذا يعني اأنه كان يف الثانية من عمره حني عاد 

من م�شر))).

ويحكي مّتى يف روايته لالإجنيل كيف اتخذ ي��شف قرار الع�دة بامل�شيح اإىل 
بِّ َقْد َظَهَر يِف ُحْلٍم ِلُي��ُشَف  ا َماَت ِهرُيوُد�ُس، اإَِذا َماَلُك الرَّ اأر�س كنعان: )َفَلمَّ

1. �شمن امل��ش�عة الكن�شية لتف�شري العهد اجلديد: كني�شة مارمرق�س مب�شر اجلديدة .
2.https://st-takla.org/bible/commentary/ar/nt/church-encyclopedia/mat-
thew/chapter-02.html#23
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َقْد  ُه  ألأَنَّ اإِ�ْشَراِئيَل،  اأَْر�ِس  اإِىَل  َواْذَهْب  ُه  َواأُمَّ ِبيَّ  َوُخِذ ال�شَّ »ُقْم  َقاِئاًل:  َر  يِف ِم�شْ
اإِىَل  َوَجاَء  ُه  َواأُمَّ ِبيَّ  َواأََخَذ ال�شَّ َفَقاَم   .» ِبيِّ َنْف�َس ال�شَّ َيْطُلُب�َن  َكاُن�ا  ِذيَن  الَّ َماَت 

�ْشَراِئيَل())). اأَْر�ِس اإِ

واأراد الذهاب اأوأًل لل�شكن يف )اليه�دية( ولرمبا خ�ش��س بيت حلم اأو القد�س 
ا َعْن  ِة ِعَ��شً ِلُك َعَلى اْلَيُه�ِديَّ اأو ما جاورهما )َولِكْن مَلَّا �َشِمَع اأَنَّ اأَْرِخياَلُو�َس مَيْ
َرَف  َلْيِه يِف ُحْلٍم، اْن�شَ اإِ ىَل ُهَناَك. َواإِْذ اأُوِحَي  اأَِبيِه، َخاَف اأَْن َيْذَهَب اإِ ِهرُيوُد�َس 
ِقيَل  َما  َيِتمَّ  ِلَكْي  َرُة،  َنا�شِ َلَها  ُيَقاُل  َمِديَنٍة  َو�َشَكَن يِف  َواأََتى  ِليِل.  َنَ�اِحي اجْلَ اإِىَل 

ِريًّا«())). ُه �َشُيْدَعى َنا�شِ ِباألأَْنِبَياِء: »اإِنَّ

التنخ  يف  جاء  )نا�شريًا(  ك�نه  اإىل  األإ�شارة  اأن  على  يق�م  الكن�شي  والراأي 
واأن  )غ�شن(  تعني  نا�شرة  كلمة  اأن  بلحاظ  رمزي،  ب�شكل  القدمي(  )العهد 

اإ�شعياء واإرميا وزكريا اعتربوا اأن امل�شيح �شُيدعى الغ�شن.

ى( والد النبي داود )َوَيْنُبُت  يٌب ِمْن ِجْذِع َي�شَّ ففي �شفر اإ�شعياء: )َوَيْخُرُج َق�شِ
امْلَ�ُش�َرِة  َواْلَفْهِم، ُروُح  ْكَمِة  ، ُروُح احْلِ بِّ َعَلْيِه ُروُح الرَّ َوَيُحلُّ  �ِلِه،  اأُ�شُ ٌن ِمْن  ُغ�شْ

.((() بِّ اَفِة الرَّ ِة، ُروُح امْلَْعِرَفِة َوخَمَ َواْلُق�َّ

 ، اْلرِبِّ َن  ِلَداُوَد ُغ�شْ اأُْنِبُت  َماِن  اِم َويِف ذِلَك الزَّ ِتْلَك األأَيَّ اإرميا: )يِف  ويف �شفر 
ا يِف األأَْر�ِس())). َفُيْجِري َعْدأًل َوِبرًّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 21-19.

2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 2، 23-22.
3. الكتاب املقد�س: �شفر اإ�شعياء، األإ�شحاح 11، 2-1.

4. الكتاب املقد�س: �شفر اإرميا، األإ�شحاح 33،  15.
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اِل�ُش�َن  ْنَت َوُرَفَقاوؤَُك اجْلَ ويف �شفر زكريا: )َفا�ْشَمْع َيا َيُه��َشُع اْلَكاِهُن اْلَعِظيُم اأَ
ِن«())). ُهْم ِرَجاُل اآَيٍة، ألأَينِّ هاأََنَذا اآِتي ِبَعْبِدي »اْلُغ�شْ اأََماَمَك، ألأَنَّ

وأل يهّمنا هنا مناق�شة مدى دقة هذا التطبيق والتاأويل.

•• رواية مختلفة للوقا:
اأما ل�قا فريوي رواية اأخرى خمتلفة عن طف�لة امل�شيح، وأل تتفق يف تفا�شيلها 

مع رواية مّتى، ونقدمها يف نقاط مع بع�س التعليق: 

ى ِمَن امْلَاَلِك  َي َي�ُش�َع، َكَما َت�َشمَّ ِبيَّ �ُشمِّ اٍم ِلَيْخِتُن�ا ال�شَّ ْت َثَماِنَيُة اأَيَّ 1. )َومَلَّا مَتَّ
اُم َتْطِهرِيَها( من النفا�س )َح�َشَب �َشِريَعِة  ْت اأَيَّ َقْبَل اأَْن ُحِبَل ِبِه يِف اْلَبْطِن. َومَلَّا مَتَّ
َناُم��ِس  يِف  َمْكُت�ٌب  ُهَ�  َكَما   ، بِّ ِللرَّ ُم�ُه  ِلُيَقدِّ وُر�َشِليَم  اأُ ىَل  اإِ ِبِه  ِعُدوا  �شَ ُم��َشى، 
ُم�ا َذِبيَحًة َكَما ِقيَل  . َوِلَكْي ُيَقدِّ بِّ و�ًشا ِللرَّ : اأَنَّ ُكلَّ َذَكٍر َفاحِِتَ َرِحٍم ُيْدَعى ُقدُّ بِّ الرَّ

اٍم اأَْو َفْرَخْي َحَماٍم())).  : َزْوَج مَيَ بِّ يِف َناُم��ِس الرَّ

جند  حيث  التنخ  اإىل  نع�د  حمام  فرخي  اأو  ميام  زوج  تقدمي  �شبب  ولنفهم 
بُّ  �شمن اآداب واأحكام ال�ألدة وختان امل�ل�د ونفا�س املراأة ما يلي: )َوَكلََّم الرَّ
َتُك�ُن  َذَكًرا،  َوَوَلَدْت  ٌة  اْمَراأَ َحِبَلِت  اإَِذا  َقاِئاًل:  اإِ�ْشَراِئيَل  َبِني  َقاِئاًل: »َكلِّْم  ُم��َشى 
�َشًة. َويِف اْلَيْ�ِم الثَّاِمِن ُيْخنَتُ  اِم َطْمِث ِعلَِّتَها َتُك�ُن جَنِ اٍم. َكَما يِف اأَيَّ �َشًة �َشْبَعَة اأَيَّ جَنِ
�ٍس  ُم ُغْرَلِتِه. ُثمَّ ُتِقيُم َثاَلَثًة َوَثاَلِثنَي َيْ�ًما يِف َدِم َتْطِهرِيَها))). ُكلَّ �َشْيٍء ُمَقدَّ حَلْ

1. الكتاب املقد�س: �شفر زكريا، األإ�شحاح 3، 8.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 2، 24-22.

3. هل لهذا عالقة مبا ه� �شائع بني كثري من الن�شاء امل�شلمات اأن النفا�س اأربع�ن ي�مًا، بينما 
أل جند يف الت�شريع األإ�شالمي مثل ذلك؟
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اُم َتْطِهرِيَها. َواإِْن َوَلَدْت اأُْنَثى، َتُك�ُن  ْئ َحتَّى َتْكُمَل اأَيَّ ، َواإِىَل امْلَْقِد�ِس أَل جَتِ �سَّ أَل مَتَ
نَي َيْ�ًما يِف َدِم َتْطِهرِيَها(.  ًة َو�ِشتِّ �َشًة اأُ�ْشُب�َعنْيِ َكَما يِف َطْمِثَها. ُثمَّ ُتِقيُم �ِشتَّ جَنِ

ز بني نفا�س ال�لد واألأنثى اأ�شيل يف ال�شريعة  أل اأدري اإن كان هذا الت�شريع املميِّ
اُم َتْطِهرِيَها ألأَْجِل اْبٍن اأَِو اْبَنٍة،  امل��ش�ية اأم طالته يد التحريف )َوَمَتى َكُمَلْت اأَيَّ
َباِب  اإِىَل  ٍة  َخِطيَّ َذِبيَحَة  اَمٍة  مَيَ اأَْو  َحَماَمٍة  َوَفْرِخ  َرَقًة،  حُمْ َحْ�يِلٍّ  ِبَخُروٍف  َتاأِْتي 
َفَتْطُهُر ِمْن  ُر َعْنَها،  َوُيَكفِّ بِّ  اأََماَم الرَّ ُمُهَما  َفُيَقدِّ اإِىَل اْلَكاِهِن،  َخْيَمِة األْجِتَماِع، 
ِتي َتِلُد َذَكًرا اأَْو اأُْنَثى. َواإِْن مَِلْ َتَنْل َيُدَها ِكَفاَيًة ِل�َشاٍة  َيْنُب�ِع َدِمَها. هِذِه �َشِريَعُة الَّ
ُر  ٍة، َفُيَكفِّ َرَقًة، َواألآَخَر َذِبيَحَة َخِطيَّ اَمَتنْيِ اأَْو َفْرَخْي َحَماٍم، اْلَ�اِحَد حُمْ َتاأُْخُذ مَيَ

َعْنَها اْلَكاِهُن َفَتْطُهُر())). 

ا�شتدّل  وقد  ابنها،  وألدة  مرا�شيم  جتاه  مرمي  ال�شيدة  به  التزمت  ما  وهذا 
جيم�س طاب�ر من تقدميها زوجي حمام )اأو ميام( اأنها كانت يف ذلك ال�قت من 
الطبقة الفقرية، قال: )نحن نعرف باأن ي�ش�ع واأ�شرته قد ن�شاأوا فقراء، حيث 
للقان�ن  فتبعًا  الكبري،  فقرهم  تبنّي مدى  لل�شدمة  مثرية  اإ�شارة  ل�قا  يعطينا 
اليه�دي، وح�شبما ورد األأمر يف الت�راة اأو �شريعة م��شى، كان كل اأّول ولد ذكر 
يجري قب�له طق��شيًا يف داخل اجلماعة اليه�دية من خالل احتفال قدمي كان 
ُيدعى »فداء ال�لد« Pidyonho-ben ذلك اأن الرب قد اأعلن »ألأن يل كل بكر 
يف بني اإ�شرائيل من النا�س ومن البهائم« »العدد: 8/ 17«، فع��شًا عن ت�شحية 
الطفل اإىل األآلهة ح�شبما كان مماَر�شًا يف بع�س الثقافات القدمية، دفع األأب�ان 
اإىل الكهنة خم�شة مثاقيل من ف�شة كجزء من احتفال طق��شي »يحّرر« الطفل 

1. الكتاب املقد�س: �شفر الالويني، األإ�شحاح 12، 8-1.
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من امل�ت)))، وكان هذا األحتفال الطق��شي يجري العمل به ملدة ثالثني ي�مًا 
بعد وألدة الطفل، ويف ي�م األأربعني كان هناك واجب اآخر من اأجل اأم اأيِّ ولد 
اإىل  ُيجَلب  الطفل  وكان  يكن،  اأو مِل  وألدًة  األأول  ه�  امل�ل�د  كان  اأ  �ش�اء  ذكر، 
�س، وكان ُيطلب من األأم تقدمي قربان، خروف حمرقة)))، وحمامة  املعبد املقدَّ
كتقدمة ذنب))) اإىل الكهنة الر�شميني، ويف حاألت الفقر ال�شديد، ر�َشم الت�راة 
وقرر: »واإن مِل تنل  يدها كفاية ل�شاة، تاأخذ ميامتني اأو فرخي حمام، ال�احد 
 / »ألوي�ن:12  فتطهر«.  الكاهن  عنها  ر  فيكفِّ خطية،  ذبيحة  واألآخر  حمرقة، 
8«، ولقد كان ل�قا ه� الذي اأخربنا اأن مرمي وي��شف قاما كيه�ديني متم�ّشكني 
بالدين، فاأخذا ي�ش�ع اإىل املعبد ألأداء هذه ال�اجبات الطق��شية، وقدمت هناك 
اأ�شحية »ذبيحة كما قيل يف نام��س الرب)))، زوج ميام اأو فرخا حمام« »ل�قا: 
2/ 24«، ولي�س هناك ِذكر ل�شاة حيث من ال�ا�شح اأنه مِل يكن با�شتطاعتهما 

دفع ثمن حتى مثل هذه التقدمة املت�ا�شعة())).
وعم�مًا، فاإّن رواية ل�قا التي بداأنا بها هذه النقطة تعني -وعلى خالف رواية 
مّتى- اأن ي��شف ومرمي مِل يهربا بالطفل اإىل م�شر ف�ر مغادرة املج��س الثالثة 

بل بقيا يف اأر�س فل�شطني يف خ�ش��س اأور�شليم/القد�س اأو بالقرب منها.

1. هذا ي�شبه ال�شدقة التي ُتعطى لدفع البالء.
2. ُيحرق هذا اخلروف بعن�ان القربان اإىل اهلل وأل ي�ؤكل. يف العربية تاأتي بلفظ עׇלה  ع�أله 
= يعل� اأو ي�شعد، اإ�شارة باأنها ُترفع بتمامها على املذبح وحُترق بكاملها )ما عدا اجللد( وأل 

ي�ؤكل منها �شيء، و�ُشميت اأي�شًا )كليل( بالعربية وهي تعني الكل، اأي اأنها تقدم كلها للرب.
3. يتم اقتطاع جزء معني من تقدمة الذنب ويعطى للكاهن، ويحرق الباقي.

4. اأي �شريعة اهلل.
5. طاب�ر: �شاللة ي�ش�ع، �س 114.
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ا َيْنَتِظُر  ا َتِقيًّ ُجُل َكاَن َبارًّ 2. )َوَكاَن َرُجٌل يِف اأُوُر�َشِليَم ا�ْشُمُه �ِشْمَعاُن، َوَهَذا الرَّ
وِح  ِبالرُّ اإَِلْيِه  وِحَي  اأُ َقْد  َوَكاَن  َعَلْيِه.  َكاَن  اْلُقُد�ُس  وُح  َوالرُّ اإِ�ْشَراِئيَل)))،  َتْعِزَيَة 
اإِىَل اْلَهْيَكِل.  وِح  . َفاأََتى ِبالرُّ بِّ اأَْن َيَرى َم�ِشيَح الرَّ ُه أَل َيَرى امْلَْ�َت َقْبَل  اأَنَّ اْلُقُد�ِس 
َخَذُه  اأَ اُم��ِس،  النَّ َعاَدِة  َح�َشَب  َلُه  َنَعا  ِلَي�شْ اأََبَ�اُه،  َي�ُش�َع  ِبيِّ  ِبال�شَّ َدَخَل  َوِعْنَدَما 
ُد َح�َشَب َقْ�ِلَك ِب�َشاَلٍم،  َعَلى ِذَراَعْيِه َوَباَرَك اهلَل َوَقاَل: »األآَن ُتْطِلُق َعْبَدَك َيا �َشيِّ
ُع�ِب. ُن�َر  اَم َوْجِه َجِميِع ال�شُّ َك، الَِّذي اأَْعَدْدَتُه ُقدَّ َرَتا َخاَل�شَ ألأَنَّ َعْيَنيَّ َقْد اأَْب�شَ
ا ِقيَل  َباِن مِمَّ ُه َيَتَعجَّ ًدا ِل�َشْعِبَك اإِ�ْشَراِئيَل«. َوَكاَن ُي��ُشُف َواأُمُّ ، َوجَُمْ اإِْعاَلٍن ِلالأُمَمِ
َع ِل�ُشُق�ِط َوِقَياِم  اإِنَّ هَذا َقْد ُو�شِ ِه: »َها  اأُمِّ مِلَْرمَيَ  ِفيِه.  َوَباَرَكُهَما �ِشْمَعاُن، َوَقاَل 
ا َيُج�ُز يِف َنْف�ِشِك �َشْيٌف، ِلُتْعَلَن  َكِثرِييَن يِف اإِ�ْشَراِئيَل، َوِلَعاَلَمٍة ُتَقاَوُم. َواأَْنِت اأَْي�شً
احل�اري  غري  -وه�  �ِشمعان  اإميان  يعني  وهذا  َكِثرَيٍة«())).  ُقُل�ٍب  ِمْن  اأَْفَكاٌر 
�ِشمعان بطر�س الذي �شنذكره ألحقًا- بامل�شيح يف طف�لته، وه� ما مِل ُيذكر يف 

اإجنيل متى املليء بالتفا�شيل مقارنة ب�شائر األأناجيل.

اٍم  اأَيَّ يِف  َمٌة  ُمَتقدِّ َوِهَي  اأَ�ِشرَي،  �ِشْبِط  ِمْن  َفُن�ِئيَل  ِبْنُت  ُة  َحنَّ ٌة،  َنِبيَّ )َوَكاَنْت   .3
اأَْرَبٍع  َنْحَ�  اأَْرَمَلٌة  َوِهَي  ِتَها.  ُبُك�ِريَّ َبْعَد  �ِشِننَي  �َشْبَع  َزْوٍج  َمَع  َعا�َشْت  َقْد  َكِثرَيٍة، 
َفِهَي  َوَنَهاًرا.  َلْياًل  َوَطِلَباٍت)))  َ�اٍم  ِباأَ�شْ َعاِبَدًة  اْلَهْيَكَل،  ُتَفاِرُق  أَل  �َشَنًة،  َوَثَماِننَي 
، َوَتَكلََّمْت َعْنُه َمَع َجِميِع امْلُْنَتِظِريَن ِفَداًء يِف  بَّ ُح الرَّ اَعِة َوَقَفْت ُت�َشبِّ يِف ِتْلَك ال�شَّ
ال�قت،  نف�س  بامل�شيح يف  اأي�شًا  ال�شيدة  اإميان هذه  يعني  اأُوُر�َشِليَم())). وهذا 

1. اأي ينتظر خال�س بني اإ�شرائيل بظه�ر امل�شيح.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 2، 35-25.

م فيها الطلبات ب�شيغ معينة. 3. اأدعية ومناجيات ُتقدَّ
4. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 2، 38-36.
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واأنها بّينت احلقيقة للذين كان�ا ينتظرون وألدة امل�شيح »عليه ال�شالم«، وه� ما 
أل ذكر له اأي�شًا يف اإجنيل مّتى.

ِليِل اإِىَل َمِديَنِتِهُم  ، َرَجُع�ا اإِىَل اجْلَ بِّ 4. )َومَلَّا اأَْكَمُل�ا ُكلَّ �َشْيٍء َح�َشَب َناُم��ِس الرَّ
َتِلًئا ِحْكَمًة، َوَكاَنْت ِنْعَمُة اهلِل  وِح، مُمْ ى ِبالرُّ ِبيُّ َيْنُم� َوَيَتَق�َّ َرِة. َوَكاَن ال�شَّ ا�شِ النَّ

ِح())). َعَلْيِه. َوَكاَن اأََبَ�اُه َيْذَهَباِن ُكلَّ �َشَنٍة اإِىَل اأُوُر�َشِليَم يِف ِعيِد اْلِف�شْ

الفرتة  هذه  ط�ال  النا�شرة  يف  عا�س  امل�شيح  اأن  الن�س  هذا  من  ويظهر 
اإليه  اإىل م�شر، فل� كان الثالثة قد غادروها لكان لزامًا األإ�شارة  ومِل يذهب 
الثالثة  واأن  التنخ  يف  بذلك  ب�شارة  وج�د  مّتى  اّدعى  وقد  خا�شة  لالأهمية، 

غادروا اإىل م�شر ومِل يع�دوا اإأل بعد م�ت هريود�س.

•• المسيح في الهيكل:
الثانية ع�شرة من عمره، وكيف  لنا ل�قا ق�شة فقدان امل�شيح وه� يف  وقّدم 
اأده�شهم  مبا  الهيكل/املعبد  يف  لالأحبار  عمره-   يف�ق  -الذي  علَمه  بنّي  اأنه 

وحرّيهم، فهّياأ األأذهان اأكرث للت�شديق باأن لهذا ال�شبي �شاأنًا عظيمًا. 

وقد غابت هذه الق�شة عن رواية متى و�شائر األأناجيل، قال ل�قا: )َومَلَّا َكاَنْت 
اَم َبِقَي  ْكَمُل�ا األأَيَّ ِعُدوا اإِىَل اأُوُر�َشِليَم َكَعاَدِة اْلِعيِد. َوَبْعَدَما اأَ َلُه اْثَنَتا َع�ْشَرَة �َشَنًة �شَ
اُه َبنْيَ  ْذ َظنَّ ُه مَِلْ َيْعَلَما. َواإِ ِبيُّ َي�ُش�ُع يِف اأُوُر�َشِليَم، َوُي��ُشُف َواأُمُّ ِعْنَد ُرُج�ِعِهَما ال�شَّ
ْفَقِة، َذَهَبا َم�ِشرَيَة َيْ�ٍم، َوَكاَنا َيْطُلَباِنِه َبنْيَ األأَْقِرَباِء َوامْلََعاِرِف. َومَلَّا مَِلْ َيِجَداُه  الرُّ
اٍم َوَجَداُه يِف اْلَهْيَكِل، َجاِل�ًشا يِف َو�ْشِط  َرَجَعا اإِىَل اأُوُر�َشِليَم َيْطُلَباِنِه. َوَبْعَد َثاَلَثِة اأَيَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 2، 41-39.



طفولة المسيح254254

ا  امْلَُعلِِّمنَي، َي�ْشَمُعُهْم َوَي�ْشاأَُلُهْم. َوُكلُّ الَِّذيَن �َشِمُع�ُه ُبِهُت�ا ِمْن َفْهِمِه َواأَْجِ�َبِتِه. َفَلمَّ
، مِلَاَذا َفَعْلَت ِبَنا هَكَذا؟ ُهَ�َذا اأَُب�َك َواأََنا  ُه: »َيا ُبَنيَّ َراُه اْنَدَه�َشا. َوَقاَلْت َلُه اأُمُّ اأَْب�شَ
ُه َيْنَبِغي اأَْن  !« َفَقاَل َلُهَما: »مِلَاَذا ُكْنُتَما َتْطُلَباِنِني؟ اأَمَِلْ َتْعَلَما اأَنَّ َبنْيِ ا َنْطُلُبَك ُمَعذَّ ُكنَّ
اأَُك�َن يِف َما ألأَِبي؟«))). َفَلْم َيْفَهَما اْلَكاَلَم الَِّذي َقاَلُه َلُهَما. ُثمَّ َنَزَل َمَعُهَما َوَجاَء 
َفُظ َجِميَع هِذِه األأُُم�ِر يِف َقْلِبَها.  ُه حَتْ ًعا َلُهَما. َوَكاَنْت اأُمُّ َرِة َوَكاَن َخا�شِ ا�شِ اإِىَل النَّ

ا�ِس())). ْعَمِة، ِعْنَد اهلِل َوالنَّ ْكَمِة َواْلَقاَمِة َوالنِّ ُم يِف احْلِ ا َي�ُش�ُع َفَكاَن َيَتَقدَّ َواأَمَّ

•• رواية مرقس:
وعلى الرغم من اأن الباحثني اعتربوا اأن اإجنيل مرق�س ه� املرجع األأ�شلي 
بداأ روايته  اأن مرق�س قد  اأننا جند  اإأل  ول�قا ألإجنيليهما،  لرواية كلٍّ من مّتى 
مبرحلة متاأخرة ن�شبيًا من حياة امل�شيح، وهي امل�ازية لبداية بعثته، ومِل يذكر 

�شيئًا عن احلمل وال�ألدة وطف�لة امل�شيح.
رواية  على  باألعتماد  قاما  ول�قا  مّتى  اأن  اإىل  ذلك  طاب�ر  جيم�س  رّد  وقد 
مرق�س كُبنية اأ�شا�شية ألإجنيليهما، ولكنهما اعتمدا بعد ذلك على م�شدر )اأو 

م�شادر( ل�شّد الفراغات التي وجدا باأنهما بحاجة اإىل �شّدها. 
يِل َي�ُش�َع امْلَ�ِشيِح اْبِن اهلِل، َكَما  قال مرق�س يف بداية روايته لالإجنيل: )َبْدُء اإِجْنِ
ُئ َطِريَقَك  َماَم َوْجِهَك َماَلِكي، الَِّذي ُيَهيِّ ُهَ� َمْكُت�ٌب يِف األأَْنِبَياِء: »َها اأََنا اأُْر�ِشُل اأَ
َنُع�ا �ُشُبَلُه ُم�ْشَتِقيَمًة«.  ، ا�شْ بِّ وا َطِريَق الرَّ ِة: اأَِعدُّ يَّ اِرٍخ يِف اْلرَبِّ ْ�ُت �شَ اَمَك. �شَ ُقدَّ
َطاَيا( ثم ي�شرد  ْ�َبِة مِلَْغِفَرِة اخْلَ ِة التَّ ْعُم�ِديَّ ِة َوَيْكِرُز مِبَ يَّ ُد يِف اْلرَبِّ ا ُيَعمِّ َكاَن ُي�َحنَّ

1. اأي اأن يك�ن مت�اجدًا يف املعبد الذي ه� بيت اهلل، بادعاء اأنه ابن اهلل!
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 2، 52-42.
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َجاَء  اِم  األأَيَّ ِتْلَك  )َويِف  عليه  امل�شيح  وف�د  وكيفية  يحيى  النبي  ق�شة  من  �شيئًا 
())) ثم بدء ر�شالته بعد  ا يِف األأُْرُدنِّ ِليِل َواْعَتَمَد ِمْن ُي�َحنَّ َرِة اجْلَ َي�ُش�ُع ِمْن َنا�شِ
مروره باختبار من قبل ال�شيطان ملدة اأربعني ي�مًا، وه� ما �شنذكره ألحقًا عند 

عر�س �شرية امل�شيح.

•• رواية يوحنا:
وهكذا فعل ي�حنا يف روايته لالإجنيل حيث بداأ بق�شة يحيى »عليه ال�شالم« 
اإىل  بعد ذلك، ومِل يتطرق  البعثة وما  ثم  ال�شالم« عليه،  امل�شيح »عليه  ووف�د 
َواْلَكِلَمُة  اْلَكِلَمُة،  َكاَن  اْلَبْدِء  )يِف  ي�حنا:  قال  امل�شيح،  وطف�لة  وال�ألدة  احلمل 
ِبِه  �َشْيٍء  ُكلُّ  اهلِل.  ِعْنَد  اْلَبْدِء  يِف  َكاَن  هَذا  اهلَل،  اْلَكِلَمُة  َوَكاَن  اهلِل،  ِعْنَد  َكاَن 
والنب�ة  اهلل  عن  قلياًل  احلديث  وبعد  َكاَن(.  ا  مِمَّ �َشْيٌء  َيُكْن  مَِلْ  ِه  َوِبَغرْيِ َكاَن، 
ا، ِحنَي اأَْر�َشَل اْلَيُه�ُد  يبداأ باحلديث عن النبي يحيى: )َوهِذِه ِهَي �َشَهاَدُة ُي�َحنَّ
: »اإِينِّ  َف َومَِلْ ُيْنِكْر، َواأََقرَّ نَي ِلَي�ْشاأَُل�ُه: »َمْن اأَْنَت؟« َفاْعرَتَ ِمْن اأُوُر�َشِليَم َكَهَنًة َوأَلِويِّ

َل�ْشُت اأََنا امْلَ�ِشيَح«...( ويكمل احل�ار.

ثم ينتقل الن�س بعد احل�ار لبيان وف�د امل�شيح على يحيى و�شهادته له باأنه 
َحَمُل  »ُهَ�َذا  َفَقاَل:  اإَِلْيِه،  ُمْقِباًل  َي�ُش�َع  ا  ُي�َحنَّ َنَظَر  اْلَغِد  )َويِف  املنتظر:  امل�شيح 
اَر  ! هَذا ُهَ� الَِّذي ُقْلُت َعْنُه: َياأِْتي َبْعِدي، َرُجٌل �شَ َة اْلَعامَِلِ اهلِل الَِّذي َيْرَفُع َخِطيَّ
ُه َكاَن َقْبِلي. َواأََنا مَِلْ اأَُكْن اأَْعِرُفُه. لِكْن ِلُيْظَهَر ألإِ�ْشَراِئيَل ِلذِلَك ِجْئُت  اِمي، ألأَنَّ ُقدَّ

ُد ِبامْلَاِء«())). اأَُعمِّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 1، 9-1.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 1، 31-1.
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•• طفولة المسيح في إنجيل توما:
ما �شبق كان ا�شتعرا�شًا �شريعًا ملا جاء يف اأناجيل العهد اجلديد ح�ل طف�لة 
اأما خارج نطاق هذه األأناجيل األأربعة املعرتف بها من قبل الكني�شة  امل�شيح. 
فاإننا جند يف )اإجنيل الطف�لة لت�ما( ق�ش�شًا واأحداثًا كثرية تخت�س مبرحلة 
الطف�لة وتت�شمن ما ميكن اعتبارها من األآيات اأحيانًا، وت�شرفات غريبة أل 
اأخرى، والهدف من ورائها  اأحيانًا  تتنا�شب و�شخ�شية نبي -ول� يف طف�لته- 

بيان اأن امل�شيح يف طف�لته كان ميتلك ق�ى خارقة ألأنه )ابن اهلل(.

األأمر  اأراد تعظيمه، وقد يك�ن  امل�شيح من حيث  اإىل  اأ�شاء  البع�س قد  ولعل 
مفتعاًل عن عمد من مبغ�س -وأل يبعد اأن يك�ن يه�ديًا- لالإ�شاءة للم�شيح حتت 
عن�ان اإتيانه باألآيات واملعاجز، وه� ما ي�شته�ي عامة النا�س، بل وحتى العلماء 
منهم! لتبداأ بعد ذلك رحلة مريرة يف عامِل التربير والبحث عن خمارج ألإقناع 

امل�شككني واملرتّددين.

كما ميكن اأن تك�ن هذه األأ�شاطري قد ُو�شعت اإر�شاًء اأو تاأّثرًا بالثقافة ال�ثنية 
واألأ�شاطري املنت�شرة بني النا�س يف تلك احلقبة من الزمن ح�ل األآلهة واأبنائها.

ة حت�يل الطني اإىل هيئة طري ثم جْعله طريًا، وه�  يبداأ هذا األإجنيل بق�شّ
ما �شنت�ّقف عنده ألحقًا �شمن عر�س األآيات )املعاجز( العي�ش�ية املذك�رة يف 

القراآن الكرمي.

ره وكاأنه  تتنا�شب و�شخ�شية امل�شيح، بل وُت�ش�ِّ ثم روى ت�ما رواية غريبة أل 
ميلك ق�ة �شحرية يحقق من خاللها ما يريد ول� باإيذاء األأطفال األأبرياء، واأنه 
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ويلعنه مما  في�شتمه  تافه  ل�شبب  اآخر  اإىل طفل  وي�شئ  على غ�شبه  ي�شيطر  أل 
ي�ؤدي اإىل م�ت الطفل على الف�ر.

فقد جاء يف الف�شل الثالث من الكتاب ما ترجمته عن الي�نانية فاألإجنليزية:

غ�شن  واأخذ  ي��شف،  مع  هناك  واقفًا  فكان  الكاتب)))  حَنان  ابن  )واأما 
ي�ش�ع ما حدث، اغتاظ  راأى  ي�ش�ع، فلما  التي جمعها  املياه  ال�شف�شاف ونرث 
واملياه؟  الربك  لك  فعلته  الذي  ما  اجلاهل،  ال�شرير،  امللع�ن،  اأيها  له:  وقال 

1. كانت مهمة بع�س رجال الدين اليه�د هي ن�شخ التنخ والكتب الدينية، ولذا ُيعَرف�ن بعن�ان 
الكتبة، وكان�ا باألإ�شافة اإىل ذلك يق�م�ن مبهمة التعليم الديني..

لوحة قديمة تمّثل المسيح -طفاًل- خَيلق الطري من الطني
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اأ�شاًل وأل ثمرًا.  اأوراقًا وأل  اأي�شًا مثل �شجرة ياب�شة وأل ت�شنع  اأنت  ه�ذا األآن 
لكن  ي��شف.  بيت  اإىل  وذهب  ي�ش�ع  فم�شى  الغالم متامًا،  ولل�قت جفَّ ذلك 
والدا الطفل الذي ذبل حمل�ه نائحني على �شبابه واأت�ا به اإىل ي��شف واتهم�ه 

»ألأن لك مثل هذا ال�لد الذي يعمل مثل هذه األأعمال«())).

هذا الت�ش�ير للطبيعة العنيفة لل�شيد امل�شيح »عليه ال�شالم« �شيتكرر معنا، 
ولكن بعد اأن ي�شبح نبيًا ر�ش�أًل، ومن مناذج ذلك لْعن �شجرة التني ال�اردة يف 
العهد اجلديد، وذلك قبيل حادثة ال�شلب باأيام، اإذ تذكر الرواية األإجنيلية اأن 
امل�شيح كان جائعًا، فمّر على �شجرة تني يف غري م��شم ظه�ر الثمرة، وحيث 

وجدها بال ثمر، لعنها، فيب�شت! 

ح ق�شة اإجنيل ت�ما ح�ل ما جرى للطفل واأهله، كذلك  وكما أل نقبل وأل ن�شحِّ
ح رواية �شجرة التني. أل نقبل وأل ن�شحِّ

اهلل  قال  حيث  �شقيًا  جبارًا  ك�نه  نفي  ِمن  الكرمي  القراآن  يف  جاء  ما  ولعل 
الرد -ب�ش�رة  َشِقيًّا}))) ه� يف مقام  َجبَّاًرا  جََيَْعلْيِِن  َولَْم  يِِت  بَِوادَِلَ »تعاىل«{َوبَرًّا 

غري مبا�شرة- على مثل هذه الق�ش�س.

وياأتي ت�ما بق�شة اأخرى م�شيئة ل�شخ�شية امل�شيح يف طف�لته، وُتكّرر �ش�رة 
فاأتى  القرية،  اأرجاء  يف  ليتم�شى  ي�ش�ع  ذهب  هذا،  )بعد  العنيفة:  �شخ�شيته 
اأحد األأطفال جريًا و�شدم كتفه، فا�شتفز هذا ي�ش�ع، فقال له: »اإنك لن ُتكمل 
طريقك«، ف�شقط الطفل ميتًا ل�قته، لكن عندما راأى البع�س ما حدث، قال�ا: 

1.http://gnosis.org/library/inftoma.htm
2. �ش�رة مرمي: 32.
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»من اأين اأتى هذا ال�شبي، حتى اإن كل كلمة منه مبثابة عمل قد اكتمل؟«.  ثم جاء 
اأهل ال�شبي امليت اإىل ي��شف، وألم�ه قائلني: »مبا اإنك تربي مثل هذا ال�شبي 
أل ميكنك اإذن اأن تعي�س معنا يف القرية، اإأل باأن تعلمه اأن يبارك وأل يلعن، ألأنه 
»ملاذا  قائاًل:  انفراد وألمه  ال�شغري على  ال�شبي  ي��شف  اأوألدنا«. فدعا  مييت 
تفعل هذه األأ�شياء التي جتعلهم يكره�ننا وي�شطهدوننا؟« ولكن ي�ش�ع قال: »اأنا 
اأعرف اأن هذه الكلمات لي�شت لك، ورغم ذلك من اأجلك �ش�ف اأوؤثر ال�شالمة، 
اأُ�شيب الذين اتهم�ه بالعمى! والذين راأوه  ولكنهم �شينال�ن عقابهم«، وللحال 
خاف�ا جدًا و�شاروا يف حرية من اأمرهم وقال�ا فيه اأن كل كلمة قالها �ش�اء كانت 
ح�شنة اأو �شيئة حتققت و�شارت اأعج�بة. وعندما راأى ي��شف اأن ي�ش�ع قد فعل 

لوحتان تمّثالن قصة لعن شجرة اتلني
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ذلك، قام واأم�شك اأذنه وع�شرها ع�شرًا م�ؤملًا. فاغتاظ ال�شبي....(. 

ثم ي�شيف ت�ما ق�شة حتقري امل�شيح ملعّلمه: )األآن، وقف هناك معلم معني، 
ا�شمه زكاي��س، و�شمع جزئيًا كالم ي�ش�ع ألأبيه، وقد تعجب كثريًا من �شدور 
مثل هذا الكالم عن طفل �شغري، وبعد اأيام قالئل تقدم اإىل ي��شف وقال له: 
لك ولد حكيم وفهيم، تعال �شّلمه يل حتى يتعلم احلروف األأبجدية، و�شاأعلمه 
معها العل�م كلها، حتى ُيحّيي وُيكرم ال�شي�خ وجميع األأجداد واألآباء ويحبهم(. 

وبعد اأن وفى املعّلم ب�عده وعلّم ي�ش�ع احلروف األأبجدية و�شائر العل�م نظر 
ي�ش�ع )اإىل »زكا« املعّلم وقال له: اأنت الذي أل تعرف األألف وفقًا لطبيعته كيف 
اأوأًل اإذا كنت  ميكنك اأن تعّلم األآخرين البيتا؟ لذا -اأيها املنافق- عّلم األألف 

تعرف ذلك، وبعد ذلك �شن�شدقك فيما يتعلق بالبيتا())). 

1.http://gnosis.org/library/inftoma.htm

األطفال يشتكون ىَلَع المسيح عند عدد من الرجال ايَلهود
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وبداأ ي�ش�ع ُيربك األأ�شتاذ الذي عَجز عن جُماراته، ثم بداأ ي�شرح اأمام �شائر 
التالميذ ما حقيقة حرف األألف ودألألت رم�زه الباطنية. 

وحيث وقف األأ�شتاذ منده�شًا وحائرًا وعاجزًا اأمام علم ال�شبي قال: )ويل 
يل، اأنا البائ�س، اأنا املرتبك، لقد جلبت العار لنف�شي اإذ جئت بهذا ال�شبي(. 
ثم خاطب ي��شف قائاًل: )خذه بعيًدا، اأت��شل اإليك يا اأخي ي��شف، أل ميكنني 
حّتمل نظرته القا�شية، وأل اأ�شتطيع بيان كالمي ب��ش�ح. هذا الطفل ال�شغري 
مِل ي�لد على األأر�س، هذا الطفل ميكنه تروي�س حتى النار، كن مثل هذا الطفل 
امل�ل�د قبل �شنع العامِل. اأي بطن حتملت هذا؟ واأي رحم رعاه؟ أل اأعلم. ال�يل 
لقد  يدرك.  ما  متابعة  اأ�شتطيع  أل  اأخرجني عن ط�ري،  لقد  يا �شديقي،  يل، 
خدعت نف�شي، اأنا البائ�س ثالث مرات: لقد جاهدت اأن اأح�شر يل تلميذًا بينما 
وجدت اأن لدي �شيدًا. اأعتقد، يا اأ�شدقائي، اأّن العار حلق بي، اإذ اأن طفاًل تغّلب 
علي -اأنا ال�شيخ- واأنا م�شتعد حتى لالإغماء وامل�ت ب�شبب هذا ال�شبي، ألأنني 
الرجال  كل  يق�ل  وعندما  وجهه.  اإىل  النظر  على  ال�شاعة  هذه  يف  قادر  غري 
اأن طفاًل �شغريًا تغّلب علّي، فبماذا اأجيب؟ وماذا اأ�شتطيع اأن اأق�ل عن رم�ز 
احلرف األأول التي األقاها علّي؟ اأنا جاهل يا اأ�شدقائي، ألأنني أل اأعرف بدايتها 
وأل نهايتها، لذلك اأطلب اإليك يا اأخي ي��شف اأن تاأخذه اإىل بيتك ألأنه بنحٍ� ما 

عظيم، �ش�اء كان اإلًه اأو مالكًا، اأو أل ما أل اأعلم(. 

وُيكمل الن�س ت�ش�ير امل�شهد ورّدة فعل الطفل ي�ش�ع على كلمات »زكاي��س« 
املعّلم واأقرانه: )وبينما كان اليه�د ين�شح�ن زكاي��س، �شحك الطفل ب�شدة 
وقال: فلياأت�ا بثمار غري نا�شجة، وليكت�شف�ا عَمى قل�بهم. اإنني اأتيت من ف�ق 
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ألألعنهم، واأدع�هم اإىل اأم�ر عل�ية، كما اأمر الذي اأر�شلني من اأجلكم(. وما اأن 
�شمت ال�شبي حتى برئ�ا جميعًا من اللعنة التي اأ�شابتهم، وما عاد اأحد يتجّراأ 

على ا�شتفزازه لئال يلعنه فيت�ش�ه))).

لنا  ينقل  املجل�شي  جند  حيث  ال�شيعي،  امل�روث  اإىل  انتقلت  الق�شة  هذه 
ال�شدوق(  )اأمايل  األأخبار(  )معاين  كتبه  يف  ال�شدوق  عن  التالية  الرواية 
)الت�حيد(: )الطالقاين، عن اأحمد الهمداين، قال: حدثنا جعفر بن عبد اهلل 
ابن جعفر بن حممد بن اأبي طالب، قال: حدثنا كثري بن عيا�س القطان، عن 
اأبي اجلارود، عن اأبي جعفر حممد بن علي الباقر »عليهما ال�شالم« قال: ملا 
ابن  كاأنه  ي�م  ابن  كان  ال�شالم«  وعليه  واآله  نبينا  »على  ابن مرمي  ُولد عي�شى 
�شهرين، فلما كان ابن �شبعة اأ�شهر اأخذت والدته بيده وجاءت به اإىل الكّتاب، 
واأقعدته بني يدي امل�ؤدب فقال له امل�ؤدب: قل: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم فقال 
له  فقال  الرحيم.  الرحمن  ب�شم اهلل  ال�شالم«:  وعليه  واآله  نبينا  »على  عي�شى 
امل�ؤدب: قل: اأبجد فرفع عي�شى - على نبينا واآله وعليه ال�شالم - راأ�شه فقال: 
وهل تدري ما اأبجد؟ فعاله بالدرة لي�شربه، فقال: يا م�ؤدب أل ت�شربني اإن كنت 
تدري، واإأل فا�شاألني حتى اأف�شر ذلك، فقال: ف�شر يل، فقال عي�شى - على نبينا 
واآله وعليه ال�شالم -: اأما األألف: اآألء اهلل، والباء: بهجة اهلل، واجليم: جمال 
النار،  ألأهل  ويل  وال�او:  الهاء هي ه�ل جهنم،  والدال: دين اهلل. ه�ز:  اهلل، 
والزاي: زفري جهنم. حطي: حطت اخلطايا عن امل�شتغفرين. كلمن: كالم اهلل 
باجلزاء، قر�شت: قر�شهم  �شعف�س: �شاع ب�شاع، واجلزاء  لكلماته.  أل مبدل 

1.http://gnosis.org/library/inftoma.htm
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فح�شرهم. فقال امل�ؤدب: اأيتها املراأة خذي بيد ابنك فقد علم، وأل حاجة يف 
امل�ؤدب())).

نع�د جُمددًا اإىل رواية ت�ما، حيث يذكر اأنه بعد اأيام من احلادثة ال�شابقة 
فاإذا  البي�ت،  ألإحدى  العل�ي  الطابق  يف  يلعب  ي�ش�ع  كان  وبينا  األأ�شتاذ،  مع 
ِعلٍّ ومي�ت، فهرب  ي�شقط من  اللعب  ي�شارك�نه  كان�ا  الذين  األأوألد  ب�لد من 
�شائر األأطفال، وبقي ي�ش�ع وحده، فجاء والدا الطفل املّيت واّتهما ي�ش�ع باأنه 
ه� الذي طرحه اأر�شًا، فاأنكر ذلك وقفز من ال�شطح -بينما كان�ا ي�شتم�نه- 
ووقف بجانب ج�شد الطفل و�شرخ ب�ش�ت عاٍل وقال: )زين� »هكذا كان ا�شمه«، 
ُقم واأخربين، هل رميتك اأر�شًا؟ ولل�قت قام وقال: أل يا رب، اأنت مِل تطرحني 
على األأر�س، بل اأقمتني. فلما راأوا ذلك انده�ش�ا: وجُّمد والدا الطفل الرّب من 

اأجل األآية التي حدثت، وعبدوا ي�ش�ع()))!

الكثري  وفقد  �شقط  اإذ  اخل�شب،  يقطع  كان  �شاب  اأ�شيب  قالئل،  اأيام  بعد 
من الدم، وكان على و�شك امل�ت، فاإذا بي�ش�ع يرك�س وي�شّق طريقه بق�ة بني 
املتجمهرين، ومُي�شك قَدم ال�شاب، ويف احلال �ُشفيت، وطلب منه اأن يق�م ف�رًا 
لل�شغري  �شجدوا  ما حدث  راأى اجلم�ع  )فلما  قطع اخل�شب:  لُيكمل عمله يف 

قائلني: اإن روح اهلل ت�شكن يف هذا الطفل ال�شغري())).

وملا �شار ي�ش�ع يف ال�شاد�شة من عمره، اأر�شلته اأمه لي�شتقي املاء ويدخله اإىل 

1. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 2، �س317-316.
2.http://gnosis.org/library/inftoma.htm

3.http://gnosis.org/library/inftoma.htm
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البيت، واأعطته جّرة، اإأل اأنها ُك�شرت، فمّد ي�ش�ع الث�ب الذي يرتديه ومالأه ماء 
واأتى به اإىل اأمه. وملا راأت اأمه ما حدث قّبَلته، واحتفظت يف داخلها باألأ�شرار 

التي راأته يفعلها.

ويتحدث ت�ما عن اآية من ن�ع اآخر جَرت له وه� يف الثامنة من عمره، ففي 
م��شم نرث بذور القمح للزراعة، خرج ي�ش�ع مع ي��شف، وزرع حبة قمح واحدة 
اأنتجت مائة كر )كل كر ي�شاوي 2700 كجم تقريبًا( ودعا جميع فقراء القرية 

اإىل البيدر واأعطاهم احلنطة. واأخذ ي��شف ما تبّقى من احلنطة.

العار�شتني  باإحدى  فاإذا  النجارة،  يف  يعمل  ي��شف  كان  وبينما  مرة،  وذات 
الق�شرية  بالعار�شة  اأم�شك  اأن  اإأل  ي�ش�ع  من  كان  فما  األأخرى،  من  اأق�شر 
ومّدها، فاإذا بها ت�شبح مت�شاوية يف الط�ل مع األأخرى. )وراأى ي��شف والده 
ذلك وتعّجب، وعانق الطفل ال�شغري وقّبله قائاًل: »اأنا �شعيد ألأن اهلل قد وهبني 

هذا الطفل«())). 
وبعد �شن�ات، قرر ي��شف ت�شليم ال�شبي ملعلم اآخر، فكّرر ي�ش�ع �ش�ؤاله ح�ل 
حرف األألف، فاغتاظ املعلم و�شربه على راأ�شه، فاأ�شيب، ف�شتمه، ويف احلال 
اأُغمي على املعلم و�شقط على وجهه على األأر�س. ورجع ال�لد اإىل البيت، )فحزن 
ي��شف واأمر اأمه قائاًل: أل يخرج اإىل خارج الباب، ألأن كل من يغيظه مي�ت�ن())). 
وقّرر معلٌم اآخر اأن يجرب حظه مع ال�شبي، فتبعه ودخل املدر�شة بجراأة، ف�جد 
كتابًا على املنرب واأخذه، ومِل يقراأ احلروف امل�ج�دة فيه، )بل فتح فمه وتكلم 

1.http://gnosis.org/library/inftoma.htm
2.http://gnosis.org/library/inftoma.htm
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هناك  ووقف�ا  كثري  خلق  فاجتمع  للحا�شرين.  ال�شريعة  وعّلم  القد�س،  بالروح 
ي�شمع�ن، ويتعجب�ن من جمال تعاليمه وقدرته على البيان وه� ما زال طفاًل(. 

رك�س ي��شف مبجرد اأن �شمع باأن ي�ش�ع يف حم�شر معّلم اآخر، ولكنه تفاجاأ 
اأيها األأخ اأن تاأخذه اإىل بيتك،  اإليك  من رّدة فعل املعلم اإذ قال: )األآن اأطلب 
فلما �شمع ال�شبي ذلك ابت�شم وقال له: مبا اأنك تكلمت بكالم طيب،  و�شهدت 
باحلق، فمن اأجلك ي�شفى امل�شروب())). وعلى الف�ر �ُشفي املعلم األآخر. واأخذ 

ي��شُف ال�شبيَّ وم�شى اإىل بيته.

1.http://gnosis.org/library/inftoma.htm

المسيح يعلم أستاذه أرْسار احْلروف - المسيح يأيِت بالماء لوادَلته
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وذات مرة اإذ كان ي�ش�ع برفقة اأخيه ألأمه -يعق�ب- لدغته اأفعى، فما كان من 
ي�ش�ع اإأل اأن نفخ على امل��شع، فت�ّقف األأمِل ف�رًا و�ُشفي األأخ، وانفجرت احلية.

بني، أل مت�ت،  يا  لك،  )اأق�ل  وقال:  الطفل  ي�ش�ع �شدر  فم�سَّ  ومات طفٌل، 
للمراأة:  فقال  و�شحك.  األأعلى  اإىل  نظر  الف�ر  وعلى  اأمك.  مع  وكن  ع�س  بل 
تعّجب�ا  جرى،  ما  املتجمهرون  راأى  وحيث  واذكريني(.  لبنًا  واأعطيه  احمليه 
اأو مالك اهلل، ألأن كل كلمة منه تتحقق  اإله  اإما  اإن هذا الطفل  وقال�ا: )حقًا 

بحذافريها. ثم ان�شرف ي�ش�ع من هناك ولعب مع اأطفال اآخرين())).
ووجد ي�ش�ع رجاًل ميتًا يف م�قع للبناء، فاأم�شك بيده وقال: )يا رجل، اأق�ل 
لك، قم واأجِنز عمَلك. ويف احلال قام و�شجد له. فلما راأى اجلمع ذلك انده�ش�ا 
وقال�ا: هذا ال�لد من ال�شماء، ألأنه خّل�س نف��شًا كثرية من امل�ت، وله القدرة 

على اإنقاذها ط�ال حياته())). 
ثم يذكر ت�ما ق�شة تخّلف ي�ش�ع يف اأور�شليم وه� يف الثانية ع�شرة، ب�ش�رة 
م�شابهة ملا جاء يف اإجنيل ل�قا، وكيف ُوجد ألحقًا يف الهيكل )جال�شًا يف و�شط 
األأطباء ي�شمعهم وي�شاألهم األأ�شئلة. واهتم به جميع الرجال وتعجب�ا كيف اأنه 
عندما كان طفاًل �شّغر �شي�خ ال�شعب ومعلميه، م��شحًا روؤو�س ال�شريعة واأمثال 
األأنبياء. فتقدمت مرمي اأمه وقالت له: يا بني، ملاذا فعلت بنا هكذا. ها نحن 
قد طلبناك حزنًا. فقال لهم ي�ش�ع: ملاذا تطلب�نني؟ األ�شتم تعلم�ن اأين يجب 

اأن اأك�ن يف بيت اأبي())) اأي اهلل.
1.http://gnosis.org/library/inftoma.htm
2.http://gnosis.org/library/inftoma.htm
3.http://gnosis.org/library/inftoma.htm
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الكتبة  )فقال  ت�ما:  ي�شيف  ثم  امل�شم�ن  يف  الن�شان  ي�شرتك  هنا  اإىل 
والفري�شي�ن( اأتباع مذهب يه�دي �شلفي مت�شدد )اأاأنِت اأّم هذا ال�لد. فقالت: 
اأنا. فقاأل لها: ط�بى لك يف الن�شاء، ألأّن اهلل قد بارك ثمر بطنك. مِل نَر مثل 

هذا املجد واألمتياز واحلكمة ومِل ن�شمع مبثله يف اأي وقت(. 

ثم يع�د الن�س لي�شرتك مع رواية ل�قا يف امل�شم�ن: )فقام ي�ش�ع وتبع اأمه 
احلكمة  يف  ي�ش�ع  وزاد  حدث.  ما  كل  تذكر  كانت  اأمه  ولكن  ل�الديه،  وخ�شع 

واملنزلة والنعمة())).

1.http://gnosis.org/library/inftoma.htm

ً المسيح حَُيىَي الطفل زينو بعد سقوطه - المسيح حَُيىَي رجاًل ميتا
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فر قد اأخذته خميلته بعيدًا مع اآيات امل�شيح »عليه  ويبدو اأن م�ؤلف هذا ال�شِّ
للدأللة على م�شداقيته، ف�شنع  اإعالن ر�شالته  �شياأتي بها بعد  التي  ال�شالم« 
منها هذه الق�ش�س املتعلقة بزمن طف�لة امل�شيح، لُيكمل الفراغ يف �شريته، وه� 
الت�ش�يق  لتحقيق  األإ�شالمي  العهد  الق�شا�ش�ن يف  الذي مار�شه  بالدور  اأ�شبه 
ونيل ر�شا امل�شتمعني واحل�ش�ل على �شئ من حطام الدنيا، وقد تك�ن يف البني 
-كما ذكرت من قبل- يد خبيثة اأرادت العبث ب�شريته عن ق�شد كما فعل اليه�د 

والزنادقة يف الرتاث األإ�شالمي الروائي.



أسطورية
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الثامن  القرن  ُطرحت يف  امل�شاألة  اأن هذه  اإأل  العن�ان غريبًا،  يبدو هذا  قد 
ع�شر اإبان الث�رة الفرن�شية نتيجة حالة الغ�شب العارم التي اجتاحت الثائرين 
على املَلكية وعلى الكني�شة الكاث�ليكية ب�شبب حتالفها معها، والف�شاد امل�شت�شري 

على كافة األأ�شعدة نتيجة ذلك.

الث�رة ومفّكريها  اأن طرح بع�س فال�شفة  الغ�شب  انعكا�شات هذا  فكان من 
امل�شيحية  ح�ل  الت�شاوؤألت  من  جُمم�عة  احلقبة  تلك  مثقفي  من  وجماعة 
ومعتقداتها ومتبنياتها، ومن بينها الت�شاوؤل ح�ل حقيقة وج�د �شخ�س با�شم 

لب. ي�ش�ع امل�شيح، ُولد وعا�س و�شُ

)هل  فيق�ل:  التاريخ(  )ق�شة  م��ش�عته  يف  امل�شهد  دي�رانت  لنا  وي�شف 
وجد امل�شيح حقًا؟ اأو اأن ق�شة حياة م�ؤ�ش�س امل�شيحية وثمرة اأحزان الب�شرية، 
وخيالها، واآمالها- اأ�شط�رة من األأ�شاطري �شبيهة بخرافات كر�شنا، واأوزري�س، 
واأتي�س، واأدني�س، ودي�ني�ش�س، ومرثا�س؟ لقد كان ب�لنجربوك وامللتف�ن ح�له، 
اإن  اخلا�شة  يق�ل�ن يف جُمال�شهم  نف�شه،  ُفلتري  ألأفكارهم  ارتاَع  وهم جماعة 

أسطــورية 
شخصيـــة 
الــمــســيــح

8
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بهذا   (((  Volney فلني  وجهر  األإطالق،  على  وج�د  له  يك�ن  أل  قد  امل�شيح 
ال�شك نف�شه يف كتابه »خرائب األإمرباط�رّية« الذي ن�شره يف عام 1791؛ وملا 
التقى نابلي�ن يف عام 1808 بفيالند Wieland -العامِل األأملاين)))- مِل ي�شاأله 
القائد الفاحِت �ش�ؤاأًل تافهًا يف ال�شيا�شة اأو احلرب، بل �شاأله هل ي�ؤمن بتاريخية 

امل�شيح؟())).

ومن هنا ظهرت كتابات يف ثالثة اجتاهات:

1. اجتاه نقد الكتاب املقد�س والق�ل باأ�شط�رية �شخ�شية امل�شيح ابن مرمي.

2. واألجتاه امل�شاد املدافع عن الكتاب املقد�س والرّد على منكري تاريخانّية 
امل�شيح وحقيقة وج�ده.

3. واألجتاه الثالث امل�شّكك يف الكثري من تفا�شيل حياة امل�شيح ومعجزاته اأو 
تاأويلها، اإما بالت�شكيك باأ�شل ما ورد يف الكتاب املقد�س اأو يف دألألته.

من بني اجله�د القائلة باأ�شط�رية امل�شيح ال�شل�شلة التي بداأ باإ�شدارها يف عام 
1840، برون� ب�ر Bruno Bauer  وه� فيل�ش�ف وأله�تي اأملاين )ت1882م(، 
واأن  األأ�شاطري،  اأ�شط�رة من  يك�ن  اأن  يعدو  ي�ش�ع أل  اأن  يثبت فيها  اأن  وحاول 
امل�شيحية لي�شت �ش�ى طق�س من الطق��س ن�شاأ يف القرن الثاين من مزيج من 

املعتقدات اليه�دية، والي�نانية، والرومانية. 

فرن�شي  و�شيا�شي  وم�شت�شرق  ورحالة  وم�ؤرخ  فيل�ش�ف  ڤ�لني  فران�ش�ا  ق�شطنطني   .1
)ت1820م(.

2. كري�شت�ف مارتني فيالند كاتب و�شاعر اأملاين ت1813م.
3. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س 202.
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 Ernest Renan ويف عام 1863 اأخرج امل�ؤرخ والكاتب الفرن�شي اإيرن�س رينان
)ت1892م( كتابه )حياة ي�ش�ع( جمع فيه نتائج النقد األأملاين حلقيقية وج�د 
امل�شيح ابن مرمي، وعر�س املالحظات امل�شّجلة على األأناجيل والعقائد امل�شيحية. 
ويف اأواخر القرن التا�شع ع�شر تبّنت بع�س املدار�س الفكرية اله�لندية من قبيل 
مدر�شة بري�شن Pierson ونابر Naber، ومتثا�س Matthas الق�ل باأ�شط�رية 

ي�ش�ع امل�شيح ابن مرمي.

 Arthur ثم جاء يف �شنة 1906م الكاتب وامل�ؤرخ والفيل�ش�ف األأملاين اآرثر دروز
Drews )ت1935م(، وتبّنى اأ�شط�رية امل�شيح اأي�شًا. وهكذا فعل الربيطانيان 

 William Benjamin Smith الربوفي�ش�ر الريا�شي وليام بنجامني �شيمث 
 John Mackinnon Robertson ت 1934م( ومعه ج�ن ماكين�ن روبرت�شن(

)ت 1933م( اإذ قّدما ما اعترباه حججًا ألإنكار وج�د عي�شى ابن مرمي.

وأل�شك اأن امل�شِلم امل�ؤمن ب�شماوية القراآن الكرمي واأنه كتاب اهلل »عز وجل« أل 
يحتاج اإىل دليل اأو�شح واأق�ى مما جاء يف كتاب اهلل »�شبحانه وتعاىل«، أل�شيما 
رب كمثٍل فح�شب دون  بلحاظ عدم اإمكانية الق�ل برمزية ق�شة امل�شيح واأنه �شُ
اأن يك�ن للق�شة واقعًا خارجيًا، حيث اأن التعبري بكلمة )ق�ل احلق( تلغي اأي 
ُمَباَراًًك  وََجَعلَيِِن  نَبِيًّا،  وََجَعلَيِِن  الِْكَتاَب  آتَايِِنَ  َعْبُد اهَللِ  إيِِّنِ  تاأويل يف الباب: {قَاَل 
يِِت َولَْم جََيَْعلْيِِن َجبَّاًرا  اََكةِ َما ُدْمُت َحيًّا، َوبَرًّا بَِوادَِلَ الةِ َوالزَّ ْوَصايِِن بِالصَّ

َ
ْيَن َما ُكنُت َوأ

َ
أ

ْبَعُث َحيًّا، َذلَِك ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم 
ُ
ُموُت َوَيْوَم أ

َ
َّ يَْوَم ُودَِلتُّ َوَيْوَم أ الُم ىَلََعَ َشِقيًّا، َوالسَّ

وَن}))). ِي فِيِه َيْمرََتُ قَْوَل احْْلَّقِ اذَّلَّ

1. مرمي: 34-30.
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وا�شم األإ�شارة يف األآية األأخرية {َذلَِك} يع�د اإىل جُمم�ع ما ق�ّس من اأمره 
و�شرح من و�شفه، واملعنى: ذلك الذي ذكرنا كيفية وألدته وما و�شفه ه� للنا�س 

من عب�ديته واإيتائه الكتاب وجعله نبيًا ه� عي�شى بن مرمي.
مرمي  ابن  عي�شى  امل�شيح  ب�ج�د  األإميان  دون  يكتمل  أل  الفرد  اإميان  اإن  بل 
نِزَل 

ُ
»عليه ال�شالم« ونبّ�ته، حيث يق�ل »�شبحانه وتعاىل«: {ُقولُواْ آَمنَّا بِاهَللِ َوَما أ

وىَِتَ ُموىََس 
ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ
نِزَل إىََِل إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأل

ُ
إيََِلَْنا َوَما أ

َحٍد ّمِْنُهْم َوحََنُْن هََلُ ُمْسلُِموَن، َفإِْن 
َ
ُق َبنْيَ أ ّبِِهْم الَ ُنَفّرِ وىَِتَ انلَّبِيُّوَن ِمن رَّ

ُ
َوِعيىََس َوَما أ

َّْوا َفإِنََّما ُهْم يِِف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اهَلُل  آَمُنواْ بِِمْثِل َما آَمنُتم بِِه َفَقِد اْهَتَدْوا ِإَّون تََول
ِميُع الَْعلِيُم}))). َوُهَو السَّ

ومّت التاأكيد على نبّ�ته واأنه م�حى اإليه مرات عديدة، ومن ذلك ق�له »�شبحانه 
إىََِل  وَْحْيَنا 

َ
َوأ َبْعِدهِ  ِمن  َوانلَّبِّينَِي  نُوٍح  إىََِل  وَْحْيَنا 

َ
أ َكَما  إيََِلَْك  وَْحْيَنا 

َ
أ وتعاىل«: {إِنَّا 

َوَهاُروَن  َوُيونَُس  يُّوَب 
َ
َوأ َوِعيىََس  ْسَباِط 

َ
َواأل َوَيْعُقوَب  ِإَوْسَحاَق  ِإَوْسَماِعيَل  إِبَْراهِيَم 

َوُسلَْيَماَن َوآتَيَْنا َداُووَد َزُبوًرا}))).
ثم هناك الدليل العقلي الذي ميكن عر�شه يف النقاط التالية:

األعتقادية  التفا�شيل  وبهذه  تقريبًا  عام  األفي  منذ  امل�شيحية  وج�د   .1
وغريها،  والفل�شفية  الفكرية  ذلك  واآثار  والتاريخية،  واألأخالقية  والت�شريعية 
كلها حتّتم وج�د رجل حمل عن�ان ي�ش�ع )عي�شى(، واأنه امل�شيح ول� على م�شت�ى 

األّدعاء.

1. البقرة:137-136.
2. الن�شاء:163.



275275 أسطورية شخصية المسيح

َتع�د اإىل امل�شيح ووالدته وتالميذه  2. األآثار املختلفة يف بلدان عّدة والتي 
هذا  اإىل  حياته  لتاريخ  القريب  العهد  منذ  بها  واملاأخ�ذ  بر�شالته  وامل�ؤمنني 
املري�س  واإ�شفاء  امليت،  اإحياء  وم��شع  وال�شلب،  وألدته،  كم��شع  الي�م، 
وغري ذلك مما حتّ�ل اإىل كنائ�س اأو ما �شابه من مقامات معروفة ومذك�رة 

ومت�ارثة عرب التاريخ.

3. عدم اإنكار اليه�د ل�ج�د �شخ�شه -وهم األّد اأعدائه واأعداء ر�شالته- واإْن 
اأنكروا ك�نه امل�شيح الذي ينتظرونه، وهذا من اأق�ى األأدلة التي ميكن �ش�قها 

يف املقام.  

على  �شنة،   1700 من  اأكرث  مرور  بعد  اإأل  اأ�شط�رّيته  عن  احلديث  عدم   .4
الرغم من كل ال�شراعات التاريخية التي عا�شتها امل�شيحية مع خ�ش�مها من 

الرومان وغريهم.

على  الكبرية  النقمة  وهي  املزاعم،  هذه  فيها  انطلقت  التي  الظروف   .5
الكن�شي  التع�ّشف  نتيجة  اأوروبا  وعم�م  بل  الث�رة،  اإبان  فرن�شا  يف  الكني�شة 
الغربي،  العامِل  يف  والالدينية  األإحلاد  من  م�جة  وانطالق  املختلفة،  ب�ش�ره 
كلها تدفع اإىل الت�شكيك يف ا�شتقامة األّدعاء بعدم تاريخانية امل�شيح عي�شى بن 

مرمي والق�ل باأ�شط�ريته.

ول� اأردنا اأن نتناول بع�س األأدلة على وج�ده بغ�س النظر عن القراآن الكرمي، 
واألأدلة العقلية، فاإننا �شنجد اأمامنا املعطيات التاريخية وال�ثائقية التالية التي 

ت�ؤكد وج�د �شخ�شه »عليه ال�شالم« وعدم اأ�شط�ريته: 



أسطورية شخصية المسيح276276

•• شهادة يوِسفوس:
ي��ِشف��س  اليه�دي  امل�ؤرخ  قبل  من  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح  اإىل  األإ�شارة   .1
فالفي��س Josephus Flavius وا�شمه العربي األأ�شلي ي��شف بن ماتيتياه�، 
عا�س تقريبًا من 37 ايل 100 م، وكان اأديبًا م�ؤرخًا وع�شكريًا، يه�دي األأ�شل 
وحا�شل على اجلن�شية الرومانية، وهذا يف حد ذاته امتياز يف ذلك ال�قت، اإذ 
كان يكت�شب �شاحب هذه اجلن�شية ن�عًا من احل�شانة على خالف من عا�ش�ا 

حتت حكم الرومان ومِل يح�شل�ا عليها. 

وه� من جهة األأب ينت�شب اإىل �شاللة الكهنة من ذرية هارون »عليه ال�شالم«، 
ومن جهة األأم ينت�شب اإىل احل�شم�نيني الذين كان�ا يحكم�ن مملكة يه�ذا اإىل 

�شنة 44م. 

بف�شل  األإعدام  من  وجنا  اأُ�ِشر،  ولكنه  الرومان،  على  التمّرد  يف  �شارك 
ال�شداقة التي ن�شاأت بينه وبني قائد الق�ات الرومان )ف�شبازيان( الذي اأ�شبح 
قي�شرًا ألحقًا. كذلك تعاون ي��شف��س مع الرومان تعاونا كاماًل و�شاعدهم يف 

قمع التمرد عندما كان اأ�شريًا، ثم اأُطلق �شراحه يف �شنة 69 للميالد.

القان�ن  ومب�جب  رومانيًا.  م�اطنًا  واأ�شبح  روما  اإىل  و�شل   ،71 �شنة  يف 
األأ�شر،  من  حّرره  الذي  ف�شبازيان  ولّيه  عائلة  ا�شم  ي��شف��س  تبّنى  الروماين 
ولكن عر�س  ي��شيپ��س(،  )تيت��س فالڤي��س  روما:  الر�شمي يف  ا�شمه  ف�شار 

نة باللغة الي�نانية على اأنه )ي��شيپ��س ابن ملاتيا�س(.  نف�شه يف كتبه املدوَّ

�شدرت كتابات ي��شيف��س يف اأواخر الثمانينيات من القرن امليالدي األأول 
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واأثناء  وا�شتمرت حتى وفاته. ولي��شف��س م�ؤلَّف يخ�س �شئ�ن اليه�د ما قبل 
)احلرب  وعن�انه  الرومان  يد  على  73م  �شنة  جرى  الذي  )القد�س(  تدمري 
اليه�دية(  )األآثار  بعن�ان  اآخر  وم�ؤلف   ،The Jewish War اليه�دية( 
اليه�د  حياة  ويتناول  اخللق  ق�شة  مع  يبداأ  الذي   Jewish Antiquities

تفا�شيل  وتت�شمن  الي�م،  هذا  اإىل  حمف�ظة  زالت  ما  وكتُبه  66م،  �شنة  اإىل 
دقيقة ب�شبب تبّني األأباطرة الرومانيني مل�شروعه، مما �شمح له باألّطالع على 

معل�مات كثرية وتدوينها.

اأ�شار ي��شيف��س اإىل اأم�ر كثرية متعّلقة بامل�شيحيني، وحتّدث عن النبي يحيى 
)ي�حنا املعمدان( ويعق�ب )املّدعى اأنه اأخ� امل�شيح ألأّمه من زواجها من ي��شف 

النجار(، وذكر ي�ش�ع امل�شيح مرتني. 

اليه�دية(  )األآثار  كتاب  من  األإجنليزية  الرتجمة  عن  بالرتجمة  والن�س 
Jewish Antiquities اأو Antiquities of the Jews كما يلي: )األآن، كان 

هناك يف هذا ال�قت تقريبًا ي�ش�ع، الرجل احلكيم، اإذا كان من اجلائز اأن نطلق 
باأعمال مبهرة، ومعلم لرجال كه�ؤألء ممن  ياأتي  ألأنه كان  عليه عن�ان رجل، 
يتلّق�ن احلق ب�شرور. وجذب اإليه كثري من اليه�د ومن األأمم. كان ه� امل�شيح. 
وعندما حكم عليه بيالط�س بال�شلب، بناًء على اقرتاح من روؤ�شائنا، مِل يتخّل 
عنه اأولئك الذين اأحب�ه منذ البداية؛ ألأنه ظهر لهم حيًا يف الي�م الثالث، كما 
تنباأ له بذلك األأنبياء األإلهي�ن ولع�شرة اآألف اأمر رائع اآخر يتعّلق به. وجماعة 

امل�شيحيني الذين اأخذوا ا�شمهم منه مِل ينقر�ش�ا يف هذا الي�م())).

1.Josephus, Flavius, Jewish Antiquities, 18, 3.
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َنت يف  ُدوِّ اأنها  بلحاظ  اأهميتها  وتاأتي  يه�دي،  اإ�شارة يف م�شدر  اأقدم  وهذه 
ع�شر قريب من األأحداث، حيث اأن ي��ِشف��س قد ُولد بعد حادثة ال�شلب بقليل، 
لليه�د من م�قف مت�شّلب وعنيف  واأنها جاءت من م�ؤّرخ يه�دي، ونعرف ما 
الرومان  اأجل  ِمن  كتب  ما  كتب  اأّنه  كما  ال�شالم«،  »عليه  امل�شيح  عي�شى  جتاه 
الذين كان�ا اأعداء للم�شيح وامل�شيحيني اأي�شًا، واأهميتها كذلك بلحاظ �شخ�س 

الكاتب نف�شه. 

ولكن -بح�شب دي�رنت- فقد �شّكك البع�س بهذا الن�س معتربين اأنه مد�ش��س 
على ي��شف��س، فكيف يكتب مثل هذه الكلمات الدالة امل�شتملة على الثناء على 

ي�ش�ع وه� اليه�دي -عدّو امل�شيحية وامل�شيحيني- واملتزّلف للرومان؟ 

ويف املقابل اعترب البع�س األآخر اأّن ِذكر ي�ش�ع يف الكتاب غري مد�ش��س، اإأل اأن 
بع�س امل�شيحيني اأ�شاف�ا اإليه �شيئًا من التعابري وامل�شطلحات لتفخيم �شاأنه، 

وه� ما انعك�س �شلبيًا على �شهادة ي��شف��س األأ�شلية واأفقدها م�شداقيتها. 

وي�ش�ع(  )ي��شف��س  بعن�ان  مقال  يف  جاء  ما  ه�ؤألء  كالم  ي�ؤكد  ومما 
Josephus and Jesus لالأ�شتاذ الفخري ملادة التاريخ القدمي بجامعة غرب 

Paul L. Maier وذكر فيه اأنه يف عام 1972، اأعلن  ميت�شغان )ب�ل مائري( 
 Shlomo Pines الربوفي�ش�ر )�شل�م� باينز( من اجلامعة العربية يف القد�س
of the Hebrew University in Jerusalem عن اكت�شافه لن�شخة اأخرى 

تعظيم  اإ�شارات  اأية  تت�شمن  أل  وهي  ي��شف��س،  كتاب  يف  ال�شابق  املقطع  من 
وتفخيم لي�ش�ع، مما يجعل هذا الن�س األأقرب ألأن يك�ن الن�س األأ�شلي الذي 

دّونه ي��شف��س قبل اأن متتد اإليه يد التحريف فتثري عليه ال�شبهات. 
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والن�س يف ترجمتيه األإجنليزية والعربية كالتايل: )يف ذلك ال�قت كان هناك 
رجل حكيم يدعى ي�ش�ع ، وكان �شل�كه ح�شًنا ، وكان معروًفا اأنه فا�شل. اأ�شبح 
الكثري من اليه�د واألأمم األأخرى من تالميذه. حكم عليه بيالط�س بال�شلب 
وامل�ت. لكن اأولئك الذين اأ�شبح�ا تالميذه مِل يتخل�ا عن تلمذته. وذكروا اأنه 
واأنه على قيد احلياة. وعليه ، رمبا كان ه�  اأيام  ظهر لهم بعد �شلبه بثالثة 
امل�شيح الذي ذكر عنه األأنبياء عجائب. وجماعة امل�شيحيني امل�شم�ن تبعًا للقبه 

مِل ينقر�ش�ا حتى ي�منا هذا())).

عّلق مائري على الن�س ال�شابق باأن من ال�ا�شح اأن هذه هي اللغة التي كان 
ميكن اأن يكتبها اليه�دي دون اأن يتح�ل اإىل امل�شيحية))). 

اأما الن�س الثاين يف كتاب )األآثار اليه�دية( فه� يتحدث عن حماكمة ألأخ 
األأ�شغر(  اأنان��س  )لكن  األإجنليزية:  الرتجمة  عن  ترجمته  يف  جاء  امل�شيح، 
الكاهن األأكرب لليه�د يف تلك الفرتة حنانيا بن حنانيا، اأو اأنان��س بن اأنان��س 
اأو حنانيا/حّنان الثاين وه� ابن الكاهن األأكرب حنانيا/حّنان الذي كان له دور 
يف م�ؤامرة قتل ال�شيد امل�شيح )الذي، كما قلنا، ح�شل على الكهن�ت األأعظم، 
كان ذا �شخ�شية عنيفة وجريئة ب�شكل ا�شتثنائي...  فجمع جُمل�شًا من الق�شاة، 
واأح�شر اأمامه اأخ� ي�ش�ع املدع� بامل�شيح، وا�شمه يعق�ب، مع اآخرين، واتهمهم 

1. http://khazarzar.skeptik.net/books/pines01.pdf
Schlomo Pines, An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and its 
Implications [Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 
1971.]
2. https://www.namb.net/apologetics/resource/josephus-and-jesus/
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باأنهم خمالف�ن للقان�ن، و�شّلمهم لرجمهم باحلجارة())).

مائري  ذكره  كما  ال�شابق  للن�س  األأخرى  األإجنليزية  الرتجمة  الرتجمة عن 
كالتايل: )ب�ج�د مثل هذه ال�شخ�شية -اجلريئة كما تبدو من خالل ال�شياق-
اعتقد حنانا اأنه مع م�ت في�شت��س وقرب م�ت األبين��س، �شتك�ن لديه الفر�شة 
املنا�شبة. فدعا ق�شاة ال�شنهدرمي، واأح�شر اأمامهم اأخ� ي�ش�ع امللقب بامل�شيح، 
لكن  للرجم.  و�شلمهم  النام��س  بانتهاك  واتهمهم  واآخرين.  يعق�ب،  وا�شمه 
اإن�شاًفا والذين كان�ا �شارمني يف احرتام  اأكرث  �شكان املدينة الذين اعُتربوا 
-هريود  بامللك  �شرًا  ات�شل�ا  عليه،  وبناًء  ذلك.  من  باألإهانة  �شعروا  القان�ن 
اأخرى من  اأعمال  اأية  بالكف عن  ياأمر حنانا  اأن  الثاين-، وحّث�ه على  اأغريبا 
هذا القبيل، ألأنه فعاًل مِل يكن له ما يربر اأفعاله. حتى اأن بع�شهم ذهب للقاء 
األبين��س، الذي كان يف طريقه من األإ�شكندرية، واأبلغه اأن حنانا أل ميلك �شلطة 
عقد ال�شنهدرمي دون م�افقته. مقتنعًا بهذه الكلمات، كتب األبين��س يف غ�شب 
اإىل حنانا، وهدده بالعقاب. ولهذا ال�شبب عزله امللك اأغريبا�س من الكهن�ت 

األأعظم الذي حكم فيه ثالثة اأ�شهر())).

•• شهادة التلمود:
مّتت األإ�شارة اإىل امل�شيح »عليه ال�شالم« يف التلم�د البابلي يف عدة م�ا�شع 
ديفيد�ش�ن( )ويليام  ن�شخة  األإجنليزي،  الن�س  عن  ترجمتها  بعد  اأنقلها 

William  Davidson وذلك من قبيل:

1.https://www.drghaly.com/articles/display/11515
2. https://www.namb.net/apologetics/resource/josephus-and-jesus/
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1. �ِشِدر )منظ�مة( نزيقني = األأ�شرار: )قال له احلاخام اليعازر: عكيفا، 
يف  العل�ي  ال�ش�ق  يف  اأ�شري  كنت  مرة  ذات  اأنني  ذكرتني  كما  حق،  على  اأنت 
ياعك�ف  ا�شمه  وكان  النا�شري،  ي�ش�ع  تالميذ  من  رجاًل  ووجدت  ت�شيب�ري، 
كفار �شخانية. قال يل: اإنه مكت�ب يف الت�راة: »أل تدخل عاهرة اأو بثمن كلب 
اإىل بيت الرب اإلهك« »تثنية 23:19« قال يل: ي�ش�ع النا�شري علمني ما يلي: 
البغايا  ، ودفع�ا  البغاء جمعتهم  اأجرة  األآية: »من  يج�ز، كما ه� م�شتمد من 
يع�دون« )ميخا 1 : 7«. مبا اأن القطع النقدية اأتت من مكان قذارة ، فدعها 
تذهب اإىل مكان قذارة وت�شتخدم يف بناء حمام......... وبخ�ش��س ا�شتقاق 
األآية على يد ال�شيد امل�شيح النا�شري، ي�شاأل اجلمارا: وماذا ي�شتمد احلكماء 
لراأي  العبارة: »دفع لعاهرة«؟ جتيب جمارا: لقد �شرح�ا ذلك وفًقا  من هذه 
اأجل  اأي عاهرة ت�شتاأجر نف�شها لالآخرين من  رافي�شدا ، كما يق�ل رافي�شدا: 
، عندما أل يرغب األآخرون  النهاية  املال �شت�شبح مرتبطة بهذه املمار�شة يف 
ُكْم  يف ت�ظيفها ، �ش�ف ت�ظف اآخرين للدخ�ل يف اجلماع معها. كما قيل: »َواإَِنّ

�َن« »حزقيال 16: 34«())). َدَفْعُتْم ، َومَِلْ ُيْدَفُع�ا َلُكْم َفاأَْنُتْم َعاِر�شُ

تبتعد  الي�شرى  �ِشِدر قدا�شيم = املقد�شات: )عّلم احلكماء: اجعل يدك   .2
دائمًا عن اخلطاة واليمني تقربهم، حتى أل يياأ�س اخلاطئ متامًا من الكفارة. 
هذا على عك�س األي�شع، الذي اأبعد جيحزي بيديه وفقد ح�شته يف العامِل األآخر، 

وعلى عك�س يه��ش�ا بن برخيا الذي دفع ي�ش�ع النا�شري بيديه())).

1.https://www.sefaria.org/Avodah_Zarah.17a.1?ven=William_David-
son_Edition_-_English&lang=bi
2.https://www.sefaria.org/Sanhedrin.107b.4?lang=bi
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3. �ِشِدر قدا�شيم = املقد�شات: )األي�شت ُتدر�س يف الباريتا: ع�شية الف�شح 
عّلق�ا جثة ي�ش�ع النا�شري بعد اأن قتل�ه رجمًا باحلجارة. وخرج املنادي ملدة 
اأربعني ي�مًا معلنًا: ي�ش�ع النا�شري �شرُيجم ألأنه مار�س ال�شحر، وحّر�س النا�س 
على عبادة األأوثان، و�شّلل ال�شعب اليه�دي. يجب على من يعرف �شببا لتربئته 
اأن يتقدم ويعلمه نيابة عنه. ومِل جتد املحكمة �شببًا لتربئته، فرجم�ه باحلجارة 

وعلق�ا جثته ع�شية عيد الف�شح())).

النا�شري من  ي�ش�ع  واأقام  اأونكيل��س  )ثم ذهب  الن�شاء:  ن�شيم =  �ِشدِر   .4
القرب من خالل ا�شتح�شار األأرواح. قال له اأونكيل��س: من ه� األأهم يف هذا 
العامِل حيث اأنت األآن؟ قال له ي�ش�ع: �شعب اليه�د. �شاأله اأونكيل��س: هل يجب 
ولن  م�شلحتهم،  اإىل  �شت�شعى  ي�ش�ع:  له  قال  الدنيا؟  هذه  يف  بهم  اأتعلق  اأن 
تبحث عن م�شائبهم، ألأن كل من مي�شهم ُينظر اإليه كما ل� كان يلم�س حدقة 
عينه »انظر زكريا 2:12«. قال له اأونكيل��س: ما هي عق�بة ذلك الرجل، كناية 
عن ي�ش�ع نف�شه، يف العامِل األآخر؟ قال له ي�ش�ع: يعاقب بغلي الرباز. كما قال 
ال�شيد: من ي�شخر من كالم احلكماء يحكم عليه بغليان الرباز. وكانت هذه 
بني  الفرق  وانظر  تعال  ويعلق اجلمارا:  بكالم احلكماء.  ي�شتهزئ  اإذ  خطيته 
خطاة اإ�شرائيل واأنبياء اأمم العامِل. كما متنى بلعام، وه� نبي، ألإ�شرائيل األأذى، 

يف حني اأن ي�ش�ع النا�شري، الذي كان يه�ديًا مذنبًا، �شعى اإىل رفاههم())).

اأو تلميذ يفرط  5. �ِشِدر زرعني = الزراعة: )أل ينبغي اأن يك�ن لدينا طفل 

1.https://www.sefaria.org/Sanhedrin.107b.4?lang=bi
2.https://www.sefaria.org/Gittin.57a?lang=bi
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يف تناول طعامه يف األأماكن العامة، اأي اأنه يخطئ يف األأماكن العامة ويجعل 
األآخرين يخطئ�ن، كما يف حالة ي�ش�ع النا�شري املعروفة())).

وأل يلتفت اإىل ق�ل البع�س باأن هذه ن�ش��س متاأخرة زمنًا بعّدة قرون على 
زمن ي�ش�ع امل�شيح، كما اأ�شار اإىل ذلك دي�رانت اإذ قال: )ولكنها من عهد متاأخر 
�شدرت  ل�  ألأنها  امل�شيحية()))،  واألأفكار  األأ�شداء  ترديد  جُمرد  يجعلها  جدًا 
من اأن�شاره وم�ؤّيديه وامل�ؤمنني به ل�شّح هذا األإ�شكال، ولكّنها قد �شدرت عن 
األّد اأعدائه وال�شاعني للطعن يف �شخ�شه و�شريته ونب�ته ومعجزاته، واأ�شحاب 
العلم منهم على وجه التحديد، اأي كبار حاخامات اليه�د على مدى قرون، وأل 
واإأل  ب�ج�ده اخلارجي احلقيقي،  اأنهم يعرتف�ن �شمنًا  اإأل  تف�شري ذلك  ميكن 

لرفع�ا اأ�ش�اتهم عاليًة منكرين اأ�شل وج�ده مع اأقل احتمال ألأ�شط�ريته.

•• في التراث الوثني:
ب�ج�د  اعرتاف  من  املختلفة  اليه�دية  امل�شادر  يف  جاء  ما  اإىل  باألإ�شافة 
امل�شيح »عليه ال�شالم«، جند اأن يف الرتاث ال�ثني املعا�شر اأو القريب من عهده 

ما يتحدث عن �شخ�شية حقيقية، ه�  ي�ش�ع النا�شري، وذلك من قبيل:
1. ال�شينات�ر الروماين بليني األأ�شغر، وا�شمه )غاي��س بليني��س كا�شيلي��س 
وه�  Gaius Plinius Caecilius Secundus )61-113م(،  �شيك�ندو�س( 
اأخ الكاتب بليني األأكرب وابنه بالتبني. �شغل بليني األأ�شغر عّدة منا�شب  ابن 
اإدارية هاَمة، �شينات�رًا وحماميًا بارزًا يف روما، ورمبا كان اأ�شهر اإدارّي مديّن 

1.https://www.sefaria.org/Berakhot.17b.1-11?lang=bi
2. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س 205.
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ال�ا�شعة،  �شهرته  األأ�شغر  بليني  كتابات  ُحفظت  وقد  األإمرباط�رية.  عهد  يف 
فقد َن�شر ت�شعة كتب ر�شائل بني عامي 100 و109 م. الر�شالة 96 من الكتاب 10 
تتناول امل�شيحّيني كما تاأتي على ذكر امل�شيح. ومبا اأن ر�شائل هذا الكتاب مرّتبة 
وفق ت�شل�شٍل زمنّي فيما يبدو، فاإن الر�شالة 96 قد تع�د اإىل عام 112 للميالد. 
يق�م بليني يف هذه الر�شالة -التي ي�شت�شري فيها تراجان ح�ل كيفية معاملة 
امل�شيحيني- ببيان �شك�كه ح�ل حماكمات امل�شيحيني، ويقدم عددًا من األأ�شئلة: 
ما هي الطريقة ملعاقبة امل�شيحيني؟ ما هي اأُ�ش�س التحقيق؟ وألأّي درجٍة يجب 
ا�شتعجال التحقيق؟ هل ي�شّكل العمر اأو الترّبوؤ من امل�شيحّية اأّي فارق؟ هل يجب 
معاقبة امل�شيحيني ملجّرد ك�نهم م�شيحيني؟ اأي ملجّرد األ�شم فقط، حّتى ول� مِل 

يك�ن�ا مذنبني بجرائم متعّلقٍة بهذا األ�شم.

ويف هذا ال�شياق فاإنه يذكر امل�شيح ثالث مّرات: )منذ اأن بداأت التعامل مع 
هذه امل�شكلة، اأ�شبحت التهم اأكرث �شم�أًل وتن�عًا، كما ه� احلال غالبًا. مّت ن�شر 
قائمة اتهامّية حتمل اأ�شماء العديد من النا�س. وقد قررت اأن اأُطلق �شراح كّل 
من ُينكر ك�نه اأو اأنه كان يف ي�ٍم من األأيام م�شيحيًا، وذلك بالتكرار من بعدي 
اأمرت  التي  ل�ش�رتك،  والبخ�ر  اخلمر  قرابني  وتقدمي  األآلهة،  مُتّجد  �شيغًة 
ال�شبب، وعندما يق�م  األآلهة لهذا  اأيق�نات  اإىل قاعة املحكمة مع  باإح�شارها 
املّتهم بلعن امل�شيح، فقد علمت اأنه أل ميكن ألأّي م�شيحّي حقيقّي اأن يق�م بهذه 
املخربين  بع�س  طريق  عن  يل  اأ�شماوؤهم  اأُعطيت  الذين  اأولئك  اأّما  األأ�شياء. 
مِل  اإنهم  وقال�ا  ذلك،  ينكرون  ثّم  ومن  م�شيحي�ن  اإنهم  يق�ل�ن  بدايًة  فكان�ا 
يع�دوا م�شيحيني منذ �شنتني اأو اأكرث، والبع�س منهم منذ ع�شرين عامًا. وقام�ا 
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كّلهم بتبجيل �ش�رتك و�ش�ر األآلهة كما فعل األآخرون، كما قام�ا بلعن امل�شيح 
اأي�شًا. كما اأّكدوا اأن جُممل ذنبهم اأو خطئهم مِل يكن اأكرث مما يلي: فقد كان�ا 
يجتمع�ن على نح� منتظم ُقبيل الفجر يف ي�ٍم حمّدد، ويغّن�ن ترنيمًة للم�شيح 
وباألبتعاد  اأّي جرمية،  ارتكاب  اأق�شم�ا على عدم  اأنهم  كما  اإلهًا.  كان  ل�  كما 
م�عد  حان  اأمانًة  يحجب�ا  اأو  عهدًا  يخلف�ا  واأأّل  والزنا،  والنهب  ال�شرقة  عن 

ت�شليمها())).

ترانكيل��س(  �ش�ت�ني��س  )غاي��س  وا�شمه  الروماين �ش�ت�ني��س،  الكاتب   .2
Gaius Suetonius Tranquillus )ح�ايل 70-140م(. مار�س مهنة املحاماة 

يف روما، وكان �شديقًا لـبليني األأ�شغر، وكان �شكرتريًا لالإمرباط�ر )هارديان( 
ال�حيد مما بقي من  القيا�شرة( كان  َرفه. كتابه )حياة  لفرتة وجيزة ثم �شَ
اأعماله �شليمًا ب�شكٍل رئي�شّي. يغّطي هذا الكتاب الذي ُن�شر عام 120م، حياة 
و�شرية اأول اأثني ع�شر اإمرباط�رًا رومانيًا.  يف اجلزء اخلام�س من كتابه )حياة 
القيا�شرة(، يعّدد باخت�شار القرارات التي اتخذها األإمرباط�ر )كالودي��س( 
الذي حكم ما بني 41-54م، جتاه خمتلف ال�شع�ب التابعة خالل فرتة حكمه، 
كان�ا  ما  غالبًا  حيث  روما،  من  اليه�د  كالودي��س  )طرد  كتب:  ما  بني  ومن 
يثريون القالقل ب�شبب »كري�شت��س املحّر�س«()))، الذي قد يك�ن ي�ش�ع امل�شيح. 

عهد  يف  روما  اإىل  امل�شيح  ذهاب  عدم  بلحاظ  ذلك  يف  البع�س  و�شّكك   
كالودي��س، بل اإن هذا التاريخ يعترب بعد رفع امل�شيح. 

1.https://www.difa3iat.com/26905.html/بليني-االصغر-يسوع-التاريخي-في-المصادر
2.https://www.difa3iat.com/26906.html/
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 Publius )3. امل�ؤرخ الروماين تا�شيت��س. يُعّد )بابلي��س ك�رنيلي��س تا�شيت��س
Cornelius Tacitus ب�شكٍل عام اأعظم م�ؤّرٍخ رومايّن، )ح�ايل 56 -120م(، 

الروماين ألآ�شيا  القن�شل  املهّمة، مبا فيها  األإدارّية  املنا�شب  و�شغل عددًا من 
ما بني 112-113م، حيث كان قريبًا من �شديقه بليني األأ�شغر. تناول كتابه 

)التاريخ( الفرتة من �شنة 69 اإىل 96 ميالدية.

حتّدث تا�شيت��س عن ا�شطهاد نريون لـ )الكر�شتياين( Christiani يف روما، 
وعن اإعدام امل�شيح من قبل على يد تايربي��س باأمر من األمرباط�ر الروماين 
بيالط�س البنطي. كما ذكر يف األأثناء اأن امل�شيحيني يف ذلك ال�قت كان لهم 

اأتباع يف جميع اأنحاء اأوربا. 

الروماين  األإمرباط�ر  عهد  على  روما  حريق  ح�ل  كالمه  �شمن  يف  قال 
اخلام�س »نريون« يف عام 64م واآثار ذلك: )مِل ُتفلح اجله�د الب�شرية وأل كرم 
اأّن احلريق  امل�شينة  باإنهاء األعتقادات  األآلهة  ا�شرت�شاء  األإمرباط�ر وأل حّتى 
اإىل  األتهام  بتح�يل  »نريون«  قام  ال�شائعات،  وألإخماد  وبالتايل،  كان مفتعاًل. 
اأولئك الذين ُكره�ا ألأعمالهم امل�شينة، ومعاقبتهم باأكرث الطرق غرابًة، والذين 
»امل�شيح«، يف  اأُعدم م�جد هذا األ�شم  امل�شيحيني. وقد  العاّمة تدع�هم  كانت 

فرتة حكم »تايربي��س« على يد وكيل األإمرباط�ر »بيالط�س البنطي«())).

4. امل�ؤرخ ال�شامري تال��س/ثال��س Thallus كتب ثالثة جُملدات ح�ل تاريخ 
الن�شخة 167 من  اإىل  املت��شط،   من قبل حرب طروادة  األأبي�س  البحر  بالد 
األأوملبياد )112-108 ق.م(. ُفقدت معظم اأعماله، مثل الغالبية العظمى من 

1. ف�ر�شت: ي�ش�ع امل�شيح خارج العهد اجلديد مدخل اإىل األأدلة القدمية، �س 55.
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اأفريكان��س  ي�لي��س  �شيك�شت��س  قبل  من  بع�شها  اقتبا�س  ومت  القدمي،  األأدب 
Sextus Julius Africanus )160-240م( يف كتابه )تاريخ العامِل( الذي 

ُفقد بدوره اأي�شًا، اإأل اأن امل�ؤّرخ البيزنطّي )ج�رج��س �شين�شل��س( اأورد ذلك 
يف كتابه )التاأريخ( ح�ايل عام 800 م.

األأنطاكي  ثي�فيل��س  ولكن  الدقة،  وجه  على  تال��س  عا�س  متى  ُيعرف  أل 
Theophilus of Antioch الذي ت�يف ح�ايل عام 185 بعد امليالد اقتب�س من 

عمله، ومعظم العلماء ي�ؤرخ�ن كتاباته بالعام 50 بعد امليالد تقريبًا.
لمة العجيبة التي  ونقل ي�لي��س اأفركان�س يف كتابه عن تال��س ق�له: )اإن الظُّ
تكن  ومِل  كانت ظاهرة طبيعية حم�شة،  امل�شيح،  م�ت  وقت  اإنها حدثت  ُيقال 
اأكرث من م�شادفة عادية())). وهذا يدل على اأن وج�د امل�شيح عند هذا الكاتب 

ق�شية م�شّلم بها ومفروغ من �شحتها. 
 Lucian of ال�شمي�شاطي  ل�قيان  ال�ش�ري  والفيل�ش�ف  ال�شاخر  األأديب   .5
املت��شط،  األأبي�س  البحر  بلدان  بني  ارحتل  )125-بعد160م(   Samosata

وا�شتهر يف الغرب كاأحد اأكرب الفال�شفة الذين عرفهم التاريخ.
 Peregrinus ذكر يف كتابه ح�ل الفيل�ش�ف الي�ناين بروت��س بريغرين��س 
Proteus )حياة وم�ت برييغرين��س(: )خالل هذه الفرتة ربط برييغرين��س 

نف�شه بكهنة وكتبة امل�شيحيني يف فل�شطني، وتعّلم حكمتهم املذهلة. بالتاأكيد، 
جعلهم يبدون ب�قٍت ق�شري مثل األأطفال، كان نبّيهم وقائدهم ورئي�س كني�شهم، 
وكّل �شيء بالن�شبة لهم. قام ب�شرح بع�س من كتاباتهم املقّد�شة والتعليق عليها، 

1. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س 206.
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اإله، وجعل�ه م�شّرعهم  كاأنه  اإليه  بنف�شه. تطلع�ا  البع�س منها  اأنه كتب  وحّتى 
الثاين  كان  لقد  نائبه.  األأقل  على  اأو  ملجم�عتهم،  الر�شمّي  الراعي  واختاروه 
الذي  الفل�شطيني  الرجل  الي�م، ذلك  يعبدونه  زال�ا  ما  الذي  بعد ذلك  فقط 
�ُشجن  العامِل،  اإىل  ال�شعائر  من  اجلديدة  ال�شيغة  هذه  اأح�شر  ألأنه  لب  �شُ
برييغرين��س، وذهب امل�شيحي�ن مل�شاعدته، ويبدوؤون عبادة ذلك ال�شف�شطائي 
امل�شل�ب، ويعي�ش�ن بناًء على ق�انينه. فهم يحتقرون كّل امللكيات دومنا متييز 
ويعتربونها ملكيات �شائعة، ويتًقبل�ن كًل هذه األأ�شياء على اأ�شا�س العقيدة فقط 
دون اأي دليل. وبالتايل اإذا جاءهم �شخ�ٌس حمتال وخمادع يعلم كيف ي�شتغّل 
ال��شع، �شي�شتطيع اأن يجعل من نف�شه غنيًا يف وقٍت ق�شري، بينما ه� ي�شحك 

على ه�ؤألء النا�س احلمقى())). 
 .Celsus 6. املفكر الي�ناين املعادي للم�شيحية كل�ش�س )�شل�ش�س( األأبيق�ري
عا�س يف القرن الثاين للميالد، وكان من اأتباع الفل�شفة األأفالط�نية املحدثة، 
اأّلف ما بني �شنة 175-178م كتابًا هج�ميًا على امل�شيحّية حمل عن�ان )العقيدة 

 .True Doctrine )احلّقة

كتاب �شدر عن  اأن جزءًا كبريًا منه م�ج�د �شمن  اإأًل  ُفِقد  الكتاب  اأّن  ومع 
)اأورجني( ح�ايل 250م، يرّد فيه ب�شدة وتف�شيل على  اأطروحات )كل�ش�س(. 

عن  وحتّدث  امل�شيحية  العقائد  احلقة(  )العقيدة  كتابه  يف  )كل�ش�س(  ذكر 
األأ�شل اليه�دّي للم�شيحّية، وقادتها األأوائل، وتعاليمها وممار�شتها، وهاجمها 

هج�مًا عنيفًا. 

1.https://www.difa3iat.com/26906.html/
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وهذا بحد ذاته اعرتاف ب�ج�د امل�شيحية يف زمن متقدم ن�شبيًا))). 

ذكرناهم-  من  كل  يذكر  مِل  -حيث  �شبق  ما  بع�س  على  دي�رانت  عّلق  وقد 
معتربًا اأن هذه األإ�شارات كلها تثبت وج�د امل�شيحيني أل امل�شيح نف�شه! 

دي�رانت  عليها  يّطلع  مِل  ولرمبا  بنف�شه،  امل�شيح  يذكر  بع�شها  اأن  واحلقيقة 
الذي اأ�شاف ألحقًا اأننا اإذا مِل ن�شلم ب�ج�د امل�شيح فال منا�س لنا من اأن ناأخذ 
بالفر�س ال�شعيف جدًا وه� اأن �شخ�شية ي�ش�ع قد اخرُتعت اخرتاعًا يف جيل 
يف  ُوجدت  امل�شيحية  اجلالية  اأن  ذلك  ف�ق  نفرت�س  اأن  من  لنا  وألبد  واحد؛ 
روما قبل عام 52 بب�شع �شنني، واإأل ملا كانت خليقة اأن ي�شدر ب�شاأنها مر�ش�م 
ما  على  يخطر  مِل  ال�ج�د  ذلك  نكران  باأّن  دي�رانت  �شّرح  ثم  اإمرباط�ري. 
يظهر ألأ�شد املخالفني لليه�دية اأو لليه�د املعار�شني للم�شيحية النا�شئة يف ذلك 
اأن وراءها �شخ�شية  املناظر أل ي�شك قط يف  يّطلع على هذه  َمن  واأّن  ال�قت، 
مدى  يف  اخرتع�ا  قد  ال�شذج  الرجال  من  قلياًل  عددًا  اأن  ول�  حقة.  تاريخية 
جيل واحد هذه ال�شخ�شية اجلذابة، وهذه املبادئ األأخالقية ال�شامية، وهذه 
اأّية  من  العق�ل  اأبعد عن  لكان عملهم هذا معجزة  امللهمة،  األأخ�ية  النظرية 
معجزة ت�شجلها األأناجيل، واإن اخلط�ط الرئي�شية يف �شرية امل�شيح، واأخالقه، 
اأروع  لتك�ن  معق�لة؛  وا�شحة  ال�شديد  النقد  من  قرنني  بعد  لتبقى  وتعاليمه 

ظاهرة يف تاريخ الغربيني واأعظمها فتنة لالألباب))). 

1.https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Cop-
tic-Saints-Story_1217.html

2. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س 211-206.





سيـــرة
السـيــد 
لمسيح ا
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ال�شالم«  »عليه  مرمي  ابن  عي�شى  امل�شيح  ل�شرية  �س  ملخَّ تقدمي  اأردنا  ل� 
الت�شّ�ر الذي  اإىل  العهد اجلديد ف�شن�شل  األأربعة يف  األأناجيل  تها  كما عر�شَ
الت�ش�ر  تقدمي  يف  األأكرب  األعتماد  اأن  مالحظة  مع  الباب،  هذا  يف  �شنقّدمه 
اأنه ول�قا اأخذا روايتهما عن رواية مرق�س  األأّول يقع على اإجنيل مّتى بلحاظ 

واأ�شافا اإليها بع�س التفا�شيل واألأحداث. 

اأما ي�حنا فقد انفرد يف روايته عنهم، ولذا �شننّ�ه اإىل بع�س ما جاء يف روايته 
لالأحداث بعد األنتهاء من عر�س الرواية األأوىل ل�شرية ال�شيد امل�شيح.

ال�ثنيني،  الرومان  قبل  فل�شطني حمتّلة من  كانت  التالية  األأحداث  يف زمن 
وحمك�مة يف نف�س ال�قت من قبل مل�ك حمليني من اأ�شرة هريود�س األأودمّية)))، 

حتت اإ�شراف وايل روماين له الكلمة العليا. 

1. ذكرنا يف ف�شل �شابق اأن اإدوم مملكة قدمية قامت يف القرنني الثامن وال�شابع قبل امليالد، 
وانهارت يف القرن الثاين قبل امليالد، وكانت تقع جن�ب البحر امليت.

ســـيـــرة
الــســيــد 
لمسيـح ا

9
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فحني ُولد امل�شيح، كان هريود�س الكبري ه� احلاكم املحلي، ثم انق�شم احلكم 
املحلي من بعده بني ثالثة من اأبنائه. اأما األمرباط�ر الروماين الذي عا�شر 
وألدته فه� )اأوغ�شط�س( واملعروف با�شم )اأغ�شط�س قي�شر( )63 ق.م-14م(.

ال�شام  بالد  على  لل�شيطرة  والرومان  الفر�س  بني  قائمًا  النزاع  كان  لقد 
والتناف�س يف النف�ذ فيما بينهما، فانحاز بع�س القادة املحليني للفر�س، بينما 
انحاز اآخرون للرومان، ومن بينهم هريود�س الكبري، الذي ا�شتب�شل يف مع�نتهم، 
فكافاأه الرومان على خدمته بتن�شيبه ملكًا على األأرا�شي الفل�شطينية ال�شاملة 
املدنية  حماكاة  يف  بالتمادي  بدوره  ه�  وقام  واجلليل،  وال�شامرة  لليه�دية 
الرومانية، ومماألأة ال�شلطة الدينية اليه�دية يف نف�س ال�قت.. بل اإنه غاىل يف 
ذلك، وتكّفل باإمتام بناء الهيكل/املعبد على نفقته، ليتمّكن من خالل ذلك كله 
من اإي�شال كهنٍة يه�د متحالفني معه لرئا�شة الكهن�ت واإدارة ال�شئ�ن الدينية 
يف البالد، وليغلق الباب اأمام احتماألت اإثارة األأج�اء �شّده ب�شبب �شططه يف 

حماكاة الرومان، وجُمافاة التقاليد العربانية.

وقد كان هريود�س هذا حاكمًا دم�يًا، حيث  قتل -حفاظًا على ملكه- عددًا 
من اأفراد عائلته، ويف ال�شنة الرابعة قبل امليالد، كان يف ط�ر حماكمة واإعدام 
اأحد اأبنائه بتهمة اخليانة، كما ق�شى على مناف�شيه املحتملني من اأبناء األأ�شر 
)هريكان��س  األأكرب  اليه�دي  الكاهن  باإعدام  اأي�شًا  وقام  األأخرى.  والقبائل 
الثاين( يف �شنة 30 ق.م، ثم اأعدم زوجته مرمي الثانية يف 29 ق.م، مع بع�س 

اأبنائه خ�فًا من حدوث ت�ش�يٍة ما �شّده لال�شتيالء على ُملِكه!

-حيث  اجلليل  وقعت  وفاته،  بعد  الثالثة  اأبنائه  بني  البالد  تق�شيم  ومع 
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�شي�شكن ال�شيد امل�شيح غالبية حياته فيها وتك�ن هي الدائرة األأهم يف حركته 
الر�شالية- يف ح�شة هريود�س انتيبا�س، قاِتل النبي يحيى. وقد تعّمد الرومان 
اإيجاد مثل هذا التق�شيم -ب�شيا�شة فّرق ت�ُشد- لي�شّب األنق�شام يف �شاحلهم، 

وألإخافة كل حاكم من األآخر مع اللعب على الت�ازنات.

لليه�د  جائحة  ث�رات  بعد-  -فما  امل�شيح  وألدة  �شبق  الذي  العهد  و�شهدت 
ا�شتعلت يف اأنحاء من فل�شطني �شد األحتالل ال�ثني، وكانت ال�شرارة اإعالن 
اإقامة األإح�شاء ال�شكاين الذي �شيكّر�س تبعية اليه�د لالحتالل، ويفر�س عليهم 
�شريبة ُترهق كاهلهم، ويجعلهم خا�شعني ر�شميًا للدولة املحتلة واألمرباط�ر 
ال�ثني الذي �شي�شطرون ملبايعته فردًا فردًا، واجنّرت امل�اجهات واملالحقات 
واألأحداث الدامية اإىل قتل األآألف من اليه�د، قّدرها بع�س امل�ؤرخني القدماء 
من  خ�فًا  ظًا  متحفِّ الرقم  هذا  يك�ن  اأن  اآخرون  ر�ّشح  بينما  اآألف،  بثالثة 
ال�شلطات الرومانية، واأن الرقم احلقيقي اأكرب من ذلك. ويف �شمن بع�س هذه 
احل�ادث، مت اإحراق بلدة )�شف�رية( يف اجلليل وال�اقعة على بعد 6 كم �شمال 

النا�شرة، وحت�يل اأهلها اإىل عبيد.

امل�شيح  اأيام  و�شهدت  هريود�س،  م�ت  بعد  �ش�ًء  ال��شع  ازداد  ما  و�شرعان 
الروماين  ال�ايل  �شيا�شات  بع�س  ب�شبب  متعددة  ا�شطرابات  ال�شالم«  »عليه 
)بيالط�س البنطي(، اأّولها متّثل يف ا�شتباك خطري بينه وبني اليه�د يف بداية 
ت�شّلمه املن�شب �شنة 26م. ويف ال�شنة التالية حاول بيالط�س بناء قناة مائية 
با�شتخدام اأم�ال الهيكل/املعبد واملخ�ش�شة للقرابني، مما اأثار غ�شب اليه�د 

املحتجني، فقامت ق�اته املتخّفية بذبح اليه�د يف �شاحات املعبد. 
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األقت بظاللها على الظروف األقت�شادية  واألأمنية  ال�شيا�شية  األأو�شاع  هذه 
واألجتماعية، وحتى ال�شحية على امل�شت�يني اجل�شدي والنف�شي، األأمر الذي 
واألأمرا�س  العاهات  واأ�شحاب  املع�زين  من  الكبرية  األأعداد  لنا  �شيف�ّشر 
املزمنة، باألإ�شافة اإىل املبتلني باألأمرا�س العقلية والنف�شية الذين كان ُيعتَقد 
-كما  حّل  حيثما  امل�شيح  يالحق�ن  كان�ا  ممن  بال�شياطني،  م�شك�نني  اأنهم 
�شياأتي عند احلديث عن تفا�شيل �شريته واآياته- ويق�شدونه من اأنحاء اجلليل 
وغريها طلبًا لل�شفاء، مع مالحظة القرائن الداّلة على فقرهم ال�شديد بحيث 
مِل يك�ن�ا قادرين على ت�فري اأب�شط الطعام، مما جّر امل�شيح اإىل اأن ياأتيه اهلل 
باآية األإطعام لالآألف من احل�ش�ر، كما تن�س الرواية األإجنيلية والتي قد تك�ن 
مرتبطة يف واقعها بق�شة اإنزال املائدة كما �شنبنّي ذلك عند احلديث عن اآيات 
ذبيحة  تقّدم  اأن  متلك  تكن  مِل  مرمي  ال�شيدة  اأن  �شنجد  بل  القراآنية.  امل�شيح 
للهيكل/املعبد يف الي�م الثامن من وألدة ابنها، كما تن�ّس عليه اأحكام واآداب 
امل�اليد يف ال�شريعة امل��ش�ية، ولذا قّدمت البديل -غري املكلف ماديًا- واملتمّثل 
يف حمامتني فقط! واحلال اأنه مّر معنا اأن �ِشفر يعق�ب ن�ّس على ثراء والدها، 
القرابني حني وألدتها، فكانت ع�شرة خراف غري معيبة، واثنا  اأّنه قّدم  حتى 

�س للكهنة وال�شي�خ، ومائة تي�س ت�ّزع على النا�س. ع�شر عجاًل ُتخ�شَّ

بلحاظ  واألإبراء  األإحياء  باآيتي  امل�شيح  خ�ّس  وتعاىل«  »�شبحانه  اهلل  ولعل 
العدد الكبري من احلاألت التي كانت بحاجة اإىل العالج نتيجة ترّدي األأو�شاع 
ال�شحية واألقت�شادية على الرغم من التط�ر امل�شه�د اآنذاك يف جُمال الطب، 
لر�شالة  الهداية  اأب�اب  وغريهم  لليه�د  يفتح  اأن  ذلك  خالل  من  اهلل  فاأراد 
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الق�انني  حقيقة  اأو  لظاهر  َخرق  ِمن  األآيات  تلك  متّثله  مبا  وألّتباعه،  امل�شيح 
-بل  امل�اليد  وعمى  اجلذام  باأمرا�س  امل�شابني  عالج  من  املانعة  الطبيعية 
اآيات وا�شحة  ولتك�ن بذلك  األأناجيل-  ثت  اأخرى كما حتدَّ واأمرا�س وعاهات 
لعالج  و�شيلًة  وليك�ن  الر�شايل،  التحدي  اأج�اء  ال�شماوية يف  على م�شداقيته 

املحرومني من دون مقابل ماّدي هم يف األأ�شا�س عاجزون عن تاأمينه.

واإذا كان هريدو�س الكبري قد جنح يف اإحداث من� اقت�شادي ب�شبب اإجراءات 
د منه حت�شني  معّينة اتخذها وجنح يف قطف ثمارها، اإأل اأن ذلك مِل يكن ُيق�شَ
اأهل اجلليل، ألأن غالبية  الفقراء من  للفقراء، خا�شًة  واملعي�شة  العمل  ظروف 
امل�شاريع العمرانية كانت تتم يف مكان اآخر، ولكن من خالل ال�شرائب املفرو�شة 
على اأهلها، كما �شعى هريود�س اأن تك�ن له احل�شة األأكرب من الربح الناجت عن 
كل هذا النم�. لقد زادت العظمة املعمارية يف اأحد طريف املجتمع اجلليلي من 
خالل زيادة الفقر يف الطرف األآخر))). ونظرًا ألأن عددًا من عائالت الفالحني 
مِل ت�شتطع دفع ال�شرائب الكثرية، اأو ألأنها اأ�شبحت مثقلة بالدي�ن، لذا ا�شطرت 

اإىل األنتقال اإىل مناطق اأخرى خارج اجلليل مما زاد من حمنة اأهلها. 

ي�شاف اإىل كل ما �شبق، تاأثريات و�شغ�طات الُبعد الديني والثقايف للمحتّلني 
ال�ثنيني، وانعكا�شات ذلك على �شراع اله�ية.

يف هذه الظروف انطلق امل�شيح يف دع�ته، وواجه ما واجه من حتديات انتهت 
معها حركته الر�شالية يف زمن ق�شري، ولكنه اآثارها امتّدت اإىل اأمد بعيد جدًا.

1.http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S0259-94
222016000400046
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ثم  القد�س.  من  القريبة   )1( حلم(  )بيت  بلدة  يف  ي�ش�ع  وألدة   
خروجه مع والدته وي��شف النجار اإىل م�شر )2( هربًا من هريوُد�س 

الكبري واأل�شتقرار فيها ل�شن�ات. 
بلدة  واختيار  الع�دة  األأ�شرة  رت  قرَّ الكبري،  هريوُد�س  م�ت  بعد   

)النا�شرة()3( يف اجلليل م�شكنًا لهم. »متى 2/ 22-1«
 عندما كان يف الثالثني من عمره تقريبًا، �شافر ي�ش�ع من اجلليل 
اإىل األأردن )حيث املغط�س( )4(، فتّم تعميده على يد النبي يحيى 
)ي�حنا املعمدان(، مع كثريين مّمن ح�شروا هذه املنا�شبة. »متى3/ 

1-15« و »ل�قا 3/ 23«
 مبجرد خروجه من املاء، انفتحت له ال�شماوات، فراأى )الروح(
نازأًل نح�ه يف هيئة حمامة، و�شمع �ش�تًا من ال�شماوات قائاًل: »هذا 

ه� ابني احلبيب الذي به �ُشررت«. »متى 3 / 17-16«
 ا�شطحبه الروح اإىل منطقة بّرية حيث )دير قرنطل( حاليًا )5(، 
ب من قبل اإبلي�س، وبقي �شائمًا ملدة اأربعني ي�مًا وليلة ثم �شعر  لُيجرَّ
اإبلي�س للم�شيح، حيث بذل جهده ألإغ�ائه،  باجل�ع. تبع ذلك ظه�ر 
ولكنه ف�شل، فنزلت املالئكة ف�رًا لتخدم امل�شيح، ليبداأ بذلك عهد 

الر�شالة. »متى 4/ 11-1«
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ن�احيها  يف  يدع�  و�شار   ،)1( اجلليل  منطقة  اإىل  ي�ش�ع  رجع   
)مكان  املجمع  ودخل   )2( النا�شرة  اإىل  ذهب  ثم  وجُمامعها، 
للق�شاء  ودار  للعبادة  مركز  اأي�شًا  وه�  باليه�د،  اخلا�س  األجتماع 
خارج  واأخرج�ه  وقام�ا  غ�شبًا  فامتالأوا  يدع�هم،  و�شار  العايل(، 

املدينة وكادوا يقتل�نه. »ل�قا4/ 30-14«
ترك  املعمدان(،  )ي�حنا  يحيى  النبي  اعتقال  خرب  �شمع  عندما   
 )3( )كفرناح�م(  يف  لل�شكن  وانتقل   ،)2( النا�شرة  مدينة  ي�ش�ع 

ال�اقعة على �شاطئ بحرية طربية. »متى 4/ 13-12«
 ن�شط امل�شيح يف الدع�ة جُمددًا عند انتقاله اإىل كفرناح�م، فاّتبعه 
وي�حنا  يعق�ب  اإىل  باألإ�شافة  اأندراو�س،  واأخ�ه  )بطر�س(  �شمعان 

ابني زبدي. »متى 4/ 22-17«
واإبراء  للدع�ة  اأرجاء اجلليل  للتنّقل يف  امل�شيح  و�شرعان ما عاد   

املر�شى. »متى 4/ 23«
 حتققت على يدي ي�ش�ع امل�شيح اآيُة �شيد ال�شمك الكثري، وذلك يف 

بحرية طربية )4(. »ل�قا 5/ 10-1«
 يف كل �ش�رية )5(، انت�شر خرب قدرة ي�ش�ع على اإبراء املر�شى، 
من  وغريهم  واملجانني  واملفل�ج�ن  وامل�شروع�ن  املر�شى  ف�َفد 

املر�شى عليه طلبًا لل�شفاء على يديه. »متى4/ 24«
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من  القريب  اجلبل  امل�شيح  �شعد  تبع�ه،  مّمن  األأل�ف  اأمام   
كفرناح�م والذي بات ُيعرف ألحقًا با�شم )جبل التط�يبات( )1(، 
فقّدم امل�عظة ال�شهرية بعن�ان )م�عظة اجلبل(. »متى5/ 2-1«. 

وقد اأقيمت على هذا اجلبل ألحقًا )كني�شة التط�يبات(. 
اإبراء    عاد امل�شيح بعدها اإىل كفرناح�م )2(، وجرى على يديه 
املزيد من املر�شى، ثم �شعد على منت �شفينة يف بحرية طربية)3(، 
فاإذا بعا�شفة �شديدة كادت اأن حتّطمها، ولكن امل�شيح قام بتهدئتها 

ب�ش�رة معجزة. »متى8/ 26-15«
 عند نزول امل�شيح من ال�شفينة وو�ش�له اإىل منطقة جدرة )ُتعرف 
الي�م با�شم اأم قي�س( )4( اأخرج �شياطني من ج�شد رجلني، فدخلت 
ال�شياطني يف اخلنازير، فانتحرت باإلقاء نف�شها يف املاء من مكان 
ومنع�ا  خنازيرهم،  على  ح�شرًة  البلدة  اأهل  اأغ�شب  مما  مرتفع، 

امل�شيح من دخ�ل بلدتهم. »متى8/ 34-28«
عدٌد  يديه  على  وبرئ  كفرناح�م،  اإىل  بال�شفينة  امل�شيح  عاد   
تالميذه  من  واأ�شبح  )مّتى(  ال�شراب  جابي  واّتبعه  املر�شى،  من 
)احل�اريني(. وقد جرت ح�ارات متعددة بني امل�شيح وتالميذه من 
جهة، وبينه وبني بع�س الكتبة اليه�د والفري�شيني املعاندين من جهة 

اأخرى.»متى9/ 34-1«
وقام   ،)5( اجلليل  يف  املختلفة  والقرى  املدن  يف  امل�شيح  تنّقل   

بالتعليم واألإر�شاد يف جُمامعها. »متى9/ 35«
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 اأَمر امل�شيح -يف كفرناح�م )1(- ح�ارييه باألنت�شار يف البلدات 
املختلفة )2(، بغر�س ن�شر الر�شالة، وم�شاعدة املحتاجني، واأعطاهم 

من قدراته اخلارقة، واأو�شاهم ب��شايا عديدة. »متى10/ 42-1«
امل�شيح،  �شّد  اأحيانًا  عنيفة  اليه�د  املت�شددين  فعل  رّدة  كانت   
وعقد بع�شهم اجتماعًا لقتله، مما دفعه اإىل املبادرة باخلروج من 
اأعدادًا  دفع  مما  املر�شى،  اإبراء  اآية  حتققت  جُمددًا  كفرناح�م. 
�شخمة ألّتباعه، بينما اّتهمه اليه�د بخدمة اإبلي�س. »متى12/ 37-9«

 يف نف�س ذلك الي�م، وعند �شاطئ بحرية طربية )3(، ركب امل�شيح 
�شفينة والنا�س يتطّلع�ن اإليه وهم على ال�شاطئ، فاأو�شاهم ب��شايا 

عديدة. »متى13/ 52-1«
 اجّته امل�شيح بعد ذلك نح�  النا�شرة )4(، ف�عظ يف جُممع اليه�د. 

»متى13/ 58-54«
امللك هريود�س  من  باأمٍر  املعمدان(  )ي�حنا  يحيى  النبي  اإعدام   

اأنتيبا�س. مت ذلك يف قلعة )مكاور( )5(. »متى14/ 12-3«
اإىل  متجهًا  ال�شفينة  ي�ش�ع  فركب   ،)1( يحيى  اإعدام  نباأ  بل�غ   
م��شع خالء منفردًا، لكن جم�عًا تبع�ه �شريًا على األأقدام مب�ازاة 
ال�شاطئ، فنزل، و�شافى مر�شاهم. ويف امل�شاء، حتققت على يديه 
اآية األإطعام ألأكرث من خم�شة اآألف فرد من خم�شة اأرغفة و�شمكتني 
فقط، كما وتبّقى من تلك املائدة ما مالأ 12 قّفة. »متى14/ 21-13«
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 يف تلك الليلة، طلب امل�شيح من تالميذه املغادرة بال�شفينة، وانفرد 
ال�شفينة)2(،  الرياُح  عاندت  ما  و�شرعان  اجلبل)1(،  يف  للعبادة 
فاإذا بي�ش�ع ي�شري على املاء وي�شل اإليها. حاول �شمعان بطر�س تقليد 
امل�شيح، ولكنه ف�شل ل�شعف اإميانه به. وحيث حّل ي�ش�ع يف ال�شفينة، 

�شكنت الريح. »متى14/ 31-22«
 �شافر امل�شيح بعدها اإىل اأر�س جّني�شارت )3( واإبراأ فيها املر�شى. 
القادمني  والفري�شيني  الكتبة  ب�ْفٍد من  والتقى  »متى14 /36-34«. 
نتيجة. خرج  اأية  اللقاء مِل يحقق  اأور�شليم/القد�س )4( ولكن  من 

ي�ش�ع ألحقًا اإىل ن�احي �ش�ر )5( و�شيدا )6(. »متى15 /28-1«
اجلبل)1(،  �شعد  طربية،  بحرية  جانب  اإىل  امل�شيح  ع�دة  مع   
والتحقت جم�ع من النا�س به، ف�شافى مر�شاهم، واأطعم اأكرث من 
اأربعة اآألف فرد من �شبعة اأرغفة وقليل من �شغار ال�شمك. »متى15/ 

 »38-29
 �شافر ي�ش�ع من جديد اإىل ن�احي جُمدان )7(. »متى15/ 39«، 
من  اآية  منه  وطلب�ا  وال�شدوقيني،  الفّري�شيني  من  وفٌد  به  فالتقى 

ال�شماء، ف�ّبخهم ب�شّدة. »متى16/ 4-1«
واختار  فيلب�س()8(،  )قي�شرية  ن�احي  اإىل  بعدها  ي�ش�ع  ت�جه   
ب�شرورة  اأو�شاهم  ثم  ببطر�س،  ولّقبه  احل�اريني  بني  من  �شمعان 
ال�شي�خ  يد  على  م�شريه  عن  واأخربهم  �شخ�شيته،  على  التكتم 

وروؤ�شاء الكهنة. »متى16/ 21-14«
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 بعد �شتة اأيام، اأخذ ي�ش�ع بطر�س واألأخ�ين يعق�ب وي�حنا، و�شعد 
الن�رانية، وظهر  اإىل  اإىل جبل )طاب�ر( )1(، فتغريت هيئته  بهم 
لهم النبيان م��شى واإيليا وتكّلما مع امل�شيح، ثم ظهرت �شحابة نرّية 
احلبيب  ابني  ه�  )هذا  يق�ل:  ال�شحابة  من  �شادرًا  �ش�تًا  و�شمع�ا 

الذي به �شررت. له ا�شمع�ا(. »متى17/ 5-1«
 عاد ي�ش�ع اإىل كفرناح�م )2(، وعنّي �شبعني من امل�ؤمنني بر�شالته 
للقيام بالدع�ة يف املناطق املختلفة، فانطلق كّل اثنني اثنني يف جهة، 
واأو�شاهم  به دع�تهم،  يدعم�ن  ما  قدراته اخلارقة  واأعطاهم من 

ب��شايا عديدة. »ل�قا10/ 24-1«
اإحراج  اليه�د يف كفرناح�م  للكهنة  التابعني  العّمال   حاول بع�س 
امل�شيح مبطالبته بدفع �شريبة املعبد، فاإْن مِل يدفع ظهر اأمام النا�س 
ب�ش�رة الالمبايل جتاه املعبد، واإن دفع اأظهر نف�شه كفرد من العاّمة، 
ولي�س بامل�شيح )امللك(، فاأمر امل�شيح بطر�َس با�شطياد �شمكة حيث 

�شيجد يف فمها قيمة ال�شريبة! »متى17/ 27-24«
 ت�ّجه ي�ش�ع بعد ذلك اإىل تخ�م اليه�دية )3(، فَجَرت على يديه 
اآيُة األإبراء من جديد. »متى19/ 1-2« بينما عمل الفّري�شي�ن على 
 )4( اأور�شليم  ويف   .»15-3 »متى19/  ال�شرعية.  معل�ماته  اختبار 
بتذكري تالميذه ح�ل ما �شيجري عليه. »متى20/ 17- ي�ش�ع  قام 

19« ثم انتقل اإىل اأريحا)5(. وعند اخلروج منها، يف طريق الع�دة 
اإىل اأور�شليم اأبراأ اأعميني. »متى20/ 34-29«
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 ويف الهيكل )1( قام امل�شيح بطرد املدنِّ�شني حلرمة املكان باأعمال 
التجارة، وقلب م�ائد ال�شّرافني وكرا�شي باعة احلَمام فيه، ثم اأبراأ 
اأعمى واأعرج، األأمر الذي دفع النا�س للتفاعل معه ب�ش�رة كبرية، 

وه� ما اأ�شعل غ�شب روؤ�شاء الكهنة. »متى21/ 15-12«
عاد  ثم   ،)2( )العيزرية(  عنيا  بيت  اإىل  ذلك  بعد  ي�ش�ع  خرج   
امل�شيح  �شعر  الطريق  ويف   ،)1( اأور�شليم/القد�س  اإىل  �شباحًا 
باجل�ع، واأمل يف احل�ش�ل على ثمر التني من �شجرة كانت هناك، 

وحيث وجدها بال ثمر، قام بلعنها، فجّفت ! »متى21/ 22-17«
 وقف ي�ش�ع يف الهيكل من جديد، و�شار يعّلم ويعظ، فاحتّج عليه 
روؤ�شاء الكهنة وال�شي�خ، واأرادوا به كيدًا، ولكنهم خاف�ا من رّدة فعل 
النا�س. وحاول بع�س الفري�شيني األإيقاع به، بت�جيه �ش�ؤال ملغ�م ح�ل 
اإىل  كيَدهم  ورّد  مكرهم،  اإىل  التفت  ولكنه  لقي�شر،  ال�شريبة  دفع 

نح�رهم. »متى21/ 46-15«
 واأثار عدد من ال�شدوقيني اإ�شكاأًل ح�ل األعتقاد بي�م القيامة، فرّد 
بالنام��س  علمه  ألختبار  الفري�شيني  بع�س  وعاد  واأفحمهم،  عليهم 

)ال�شريعة(، فانت�شر عليهم. »متى22/ 46-334«
الكتبة  وهاجم  النا�س،  عاّمة  وخاطب  الهيكل  عند  امل�شيح  وقف   
والفّري�شيني وك�شف نفاقهم وج�شعهم. »متى23/ 1-39«. ثم خرج 
ُيخرب اجلم�ع عّما �شيقع على الهيكل من تدمري  يف امل�شتقبل القريب. 

»متى24 /2-1«
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 قبل ي�مني من اخليانة لت�شليمه، وعلى جبل الزيت�ن )1(، اأخرب 
امل�شيح احل�اريني عن بع�س األأحداث امل�شتقبلية وال�شدائد النازلة، 

وعن ي�م القيامة. »متى24/ 3-51« و »متى25/ 46-1«
 اأما روؤ�شاء الكهنة والكتبة و�شي�خ بني اإ�شرائيل فقد كان�ا يتاآمرون  
يف بيت رئي�س الكهنة )قيافا( ال�اقع على جبل �شهي�ن )2(، واتفق�ا 
على قتل ي�ش�ع بعد الف�شح، خ�فًا من رّدة فعل النا�س املتجّمعني يف 
القد�س مبنا�شبة العيد، �ش�اء املتعاطفني معه منهم اأو امل�ؤمنني به. 

»متى 26/ 5-3«
روؤ�شاء  اإىل  احل�اريني(  )من  األإ�شخري�طي  يه�ذا  وذهب   
الكهنة)2(، فعر�س عليهم ت�شليم ي�ش�ع مبقابل ماّدي، وتلّقى ثالثني 

قطعة ف�شية مقابل خيانته!  »متى26/ 15-14«
با�شم  ُيعَرف  الذي  املكان  ويف  الف�شح،  عيد  من  ي�م  اأول  م�شاء   
)علّية �شهي�ن( )3(، وبينما كان ياأكل معه تالميذه وجبة الع�شاء، 
�شار امل�شيح ُيخرب عن اخليانة املرتقبة، واأنه �شيع�د اإىل احلياة بعد 

قتله، و�شي�شبقهم اإىل اجلليل ليلتق�ا به فيها ! »متى26/ 25-20«
 ثم خرج امل�شيح اإىل جبل الزيت�ن )1( برفقة احل�اريني، ومنها 
وابني  اإىل �شيعة )جث�شيماين( )4(، حيث ا�شطحب معه بطر�س 
زبدي، وابتداأ يحزن ويكتئب، و�شلى وناجى اهلل. »متى26/ 39-36«
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الكهنة  روؤ�شاء  عند  من  كبري  جمٌع  قدم   ،)1( امل��شع  ذلك  يف   
ي�ش�ع،  اعتقال  بغر�س  والع�شّي  ال�شي�ف  حاملني  ال�شعب  و�شي�خ 
وحيث مِل ي�شتطع املهاجم�ن حتديد �شخ�س امل�شيح، قال لهم يه�ذا 

األإ�شخري�طي: )الذي اأقّبله ه� ه�. اأم�شك�ه(. »متى26/ 48-47«
املقاومة،  احل�اريني  بع�س  وحاول  امل�شيح،  على  القب�س  األقي   
فنهرهم اإبقاًء عليهم، ووّبخ املهاجمني لعدم جراأتهم على اعتقاله 

علنًا اأمام النا�س حال ك�نه يف الهيكل. »متى26/ 56-50«
اجتمع  حيث  )قيافا()2(،  اليه�د  كهنة  كبري  اإىل  امل�شيح  اقتيد   
عنده الكتبة وال�شي�خ، بينما ت�شّلل احل�اري �ِشمعان بطر�س ملراقبة 
قال:  امل�شيح  اأن  باّدعاء  زور  �شهادتا  اأقيمت  وهناك،  �شيحدث.  ما 
»متى26/  اأبنيه«.  اأيام  ثالثة  اأنق�س هيكل اهلل، ويف  اأن  اأقدر  »اإين 

»63-57
اأنه  اأ�شدر قيافا حكم األإعدام بحّق امل�شيح ألأنه �شّرح يف كالمه   
األإهانات،  اإليه  ف�ّجه�ا  ي�ش�ع،  على  )ابن اهلل(، وحتامل احل�ش�ر 
ب�شقًا ولكمًا ولطمًا، وا�شتهزاأوا به لعجزه عن رّد اأذاهم واإ�شاءاتهم. 

»متى26/ 68-62«
)بيالط�س  الروماين  ال�ايل  اإىل  ي�ش�ع  ت�شليم  مت  ال�شباح،  ويف   
اإىل  املال  واأرجع  جرميته،  على  يه�ذا  ندم  بينما   ،)3( البنطي( 
امل�شيح  با�شتج�اب  بيالط�س  وقام  نف�شه.  �شنق  ثم  الكهنة،  روؤ�شاء 
الذي اختار ال�شمت، ف�شدر األأمر بجلده و�شلبه. »متى27/ 14-1«
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 األب�س جن�د الق�شر)1( امل�شيَح رداًء قرمزيًا )كاملل�ك( وو�شع�ا 
ق�شبة  بيده  وو�شع�ا  )كالتاج(،  ال�ش�ك  من  اإكلياًل  راأ�شه  على 
)كال�ش�جلان(، وحّي�ه بق�لهم: »ال�شالم يا ملك اليه�د!«. ثم وّجه�ا 

اإليه األإهانات و�شرب�ه بالق�شبة على راأ�شه. »متى27/ 30-27«
لب امل�شيح يف امل��شع املعروف بـ)جلجثة( وال�اقع حاليًا داخل   �شُ
ان اإىل جانبه.  )كني�شة القيامة()2(، ومت اقت�شام ثيابه، و�شلب ل�شّ
على  ميّرون  وال�شي�خ  والكتبة  الكهنة  وروؤ�شاء  النا�س  كان  وحيث 
امل�شيح، �شاروا يكيل�ن اإليه ال�شتائم ويهزاأون به. »متى27/ 44-35«

ب�ش�ت  ي�شرخ  وامل�شيح  �شاعات،  لعدة  كلها  األأر�س  الظالم  عّم   
عظيم: »اإلهي، اإلهي، ملاذا تركتني؟«، وحاول رجل اأن ي�شقي امل�شيح 
قلياًل من اخلل باإ�شفنجة و�شعها على راأ�س حربة، فطلب منه النا�س 
الروح.  واأ�شلم  عظيم،  ب�ش�ت  امل�شيح  �شرخ  ذلك.  عن  ميتنع  اأن 

»متى27/ 50-45«
 ان�شّق حجاب الهيكل )3( اإىل ق�شمني، وتزلزلت األأر�س، وت�شّققت 
ال�شخ�ر، وانفتحت القب�ر، وقام كثري من القّدي�شني الراقدين يف 

القب�ر، فدخل�ا اأور�شليم، وظهروا لكثريين. »متى27/ 54-51«
 �شّلم بيالط�س جثمان امل�شيح، فُدفن يف مغارة، وهي تقع األآن داخل 
الباب،  على  كبري  حجر  بدحرجة  واأمر   ،)2( القيامة(  )كني�شة 
وختمه، واإقامة احلرا�شة عليه ل�شمان بقاء اجلثمان فيه »متى27/ 

»66-57
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 عند فجر ي�م األأحد، نزل مَلك م�شح�بًا بزلزال عظيم، فدحرج 
احلجر الذي ُيغلق باب املغارة التي تقع األآن داخل )كني�شة القيامة( 

عق احلرا�س. »متى 28/ 4-1« يف القد�س )1(، ف�شُ
من  خرج  اأنه  امل�شيح  مرقد  لزيارة  جاءتا  امراأتني  املَلك  اأخرب   
املغارة، وطلب منهما التاأكد من ذلك، واأن ُيبلغا احل�اريني مبا جرى. 
»متى28/ 5-8«. واإذ تاأّكدن من ذلك باأنف�شهن، احرتن، فاإذا رجالن 

بثياب بّراقة يخربونهن باأن امل�شيح حي »ل�قا24/ 6-1«
وطلب  عليهما،  و�شّلم  للمراأتني  بنف�شه  امل�شيح  الطريق، ظهر  ويف   

منهما اإخبار التالميذ اأن يلتق�ه يف اجلليل. »متى28/ 10-9«
 انت�شر خرب اختفاء جثمان امل�شيح عن طريق حرا�س القرب، فقام 
ِقبل  من  �ُشرق  اجلثمان  اأن  زورًا  لي�شهدوا  بر�ش�تهم  الكهنة  روؤ�شاء 

احل�اريني لياًل. »متى28/ 15-11«
األتفاق،  حيث  اجلبل  على  اجلليل  يف  بامل�شيح  احل�اري�ن  التقى   
عند  اأم  طاب�ر)2(  جبل  ه�  هل  هذا،  جبل  اأي  األأناجيل  حتدد  ومِل 
بع�س  كان  وقد  اجلليل.  جبال  من  اآخر  جبل  اأم  كفرناح�م)3( 
احل�اريني يف حالة �شك من ع�دة امل�شيح اإىل احلياة، ولكنه برهن لهم 
�شحة ما يرون، وطلب منهم األنطالق يف األآفاق للدع�ة. »متى28/ 
16-20«. ويف رواية ل�قا اأنه التقى بهم يف بيت عنيا )العيزرية �شرق 
اإىل  واأ�شِعد  عنهم  انفرد  ثم  وباركهم،  يديه  ورفع   ،)4( القد�س( 

ال�شماء. »ل�قا24/ 52-50«
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اأما برواية ي�حنا لالإجنيل، فاإن م�شار األأحداث كان خمتلفًا عّما ا�شتعر�شناه، 
اإذ تبداأ األأحداث يف )املغط�س( �شمن ق�شة تعميد يحيى للم�شيح، حيث يظهر 
)اأندراو�س( كاأّول امل�ؤمنني بر�شالة امل�شيح ودع�ته، وذلك باإر�شاد وهداية من 
بدوره  لي�ؤمن  �شمعان  اأخيه  بجلب  اأندراو�س  قام  وبدوره  نف�شه.  يحيى  النبي 
بامل�شيح. ويف الغد، اآمن به )فيلب�س( القادم من �شيدا، ثم )نثنائيل(، وذلك 

باإر�شاد من فيلب�س. )ي�حنا1/ 49-28(.

با�شم  ُتعرف  التي  اجلليل  قانا  اإىل  امل�شيح  انتقال  عن  الرواية  تتحدث  ثم 
)كفر كنا( وال�اقعة �شمال �شرق بلدة النا�شرة، حيث جرت على يديه اأّول اآية 

)معجزة(، حيث انقلب املاء خمرًا )ي�حنا2/ 11-1(.

ثم انتقل ي�ش�ع اإىل كفرناح�م، ه� واأمه واإخ�ته وتالميذه، واأقام�ا هناك اأيامًا 
اأور�شليم/ اإىل  بدوره  فت�ّجه  قريبًا،  اليه�دي  الف�شح  وكان عيد  لي�شت كثرية. 

القد�س، ووجد اأن التّجار والنا�س قد حّ�ل�ا الهيكل اإىل �ش�ق لبيع البقر واألأغنام 
واحلمام و�شرف األأم�ال، ف�شنع �ش�طًا من حبال، وطرد اجلميع من الهيكل،  
وكّب دراهم ال�شرافني وقَلب م�ائَدهم، وقال لباعة احلَمام املخ�ش�س للقربان: 

»ارفع�ا هذه من ههنا! أل جتعل�ا بيت اأبي بيت جتارة!«. )ي�حنا2/ 16-12(.

وذكر ي�حنا تفا�شيل وح�ادث وو�شايا عديدة للم�شيح الذي قّرر الع�دة اإىل 
اأور�شليم/القد�س جُمددًا، حيث وجد يف الهيكل امراأة زانية ُيراد رجمها، وملا 
�شاأل�ه عن راأيه ليجّرب�ا معرفته باألأحكام اأجابهم: )من كان منكم بال خطّية 
فلرْيمها اأوأًل بحجر( فخرج�ا حمَرجني، واأطلق امل�شيح �شراحها طالبًا منها اأن 

أل ترتكب خطيئة جُمددًا. )ي�حنا8/ 11-1(.
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امل�شيح  اأحيا  اأور�شليم/القد�س،  من  القريبة  )العيزرية(  عنيا  بيت  ويف 
به.  الكثريين  ألإميان  �شببًا  ذلك  فكان  دفنه،  من  اأيام  اأربعة  بعد  )األعازر( 
)ي�حنا11/ 1-45(. على اإثر ذلك، عقد كبار �شخ�شيات اليه�د اجتماعًا يف 
بيت كبري الكهنة ي��شف قيافا، وتكلم�ا عن تاأثري امل�شيح على النا�س وعن اآياته 

)معاجزه(، )فمن ذلك الي�م ت�شاوروا ليقتل�ه( )ي�حنا11/ 53-46(.
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لب امل�شيح مبعّية الل�شني، طلب اليه�د من بيالط�س اأن ُتك�َشر �شيقان  وحني �شُ
ال�شبت، وأل  القادم ه� ي�م  امل�شل�بني حتى أل يبق�ا على قيد احلياة، فالي�م 

يج�ز لهم العمل فيه، ولذا فهم يريدون األنتهاء من األأمر يف ي�م اجلمعة! 

نّفذ اجلن�د املقرتح، ولكنهم ملا و�شل�ا لي�ش�ع امل�شل�ب وجدوه قد مات،  فقام 
اأحد اجلن�د بطعن امل�شيح يف جنبه بحرَبة ليطمئن مل�ته، ف�شال الدم واملاء من 

اجلرح ف�رًا. )ي�حنا19/ 34-31(.

وبعد دفن امل�شيح يف املغارة، زارت مرمي املجدلية القرب، فتفاجاأت باأن املغارة 
بذلك،  �شمعان  واأخربت  املكان  فغادرت  بداخلها،  لي�س  امل�شيح  واأن  مفت�حة، 
فكلمها  بنف�شه  امل�شيح  ظهر  ثم  فكّلماها،  مَلكان  لها  ظهر  ع�دتها  طريق  ويف 

)ي�حنا20/ 17-1(.

وبعد اجتماعه بتالميذه )احل�اريني( ع�شّية الي�م الذي خرج فيه من القرب، 
التقى امل�شيح بهم مرة اأخرى بعد ثمانية اأيام، وتكّلم معهم، وبع�شهم ما زال 
يف �شكٍّ من اأمره )ي�حنا20/ 19-31(، ثم التقاهم ثالثة عند بحرية طربية 

وتكلم معهم مرة اأخرى )ي�حنا21/ 1(.

•• كهولة المسيح:
اإن كل ما �شبق من تفا�شيل ترتبط ب�شرية امل�شيح -على ما جاءت يف األأناجيل- 
دامت اأحداثها ما بني �شنة اإىل ثالث �شن�ات على اأق�شى تقدير، وهذه هي مدة 
ر�شالته ودع�ته، واإذا اأ�شفنا اإىل ذلك اأنه بداأها وه� يف الثالثني بح�شب الرواية 

األإجنيلية اأي�شًا، فهذا يعني اأنه مِل يع�س بني النا�س اأكرث من 33 �شنة.
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ِك  ُ يَُبرَّشِ اهَلَل  إِنَّ  َمْرَيُم  يَا  الَْمالئَِكُة  قَالَِت  {إِْذ  »تعاىل«:  ق�له  اأيدينا  بني  ولكن 
بنَِي،  ْنَيا َواآلِخَرةِ َوِمَن الُْمَقرَّ بَِكلَِمٍة ّمِْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم وَِجيًها يِِف ادَلُّ
احِْلنَِي})))، وق�له »تعاىل«: {اإِْذ قَاَل اهَلُل  َوُيَكّلُِم انلَّاَس يِِف الَْمْهِد َوَكْهاًل َوِمَن الصَّ
يَّدتَُّك بُِروِح الُْقُدِس تَُكّلُِم 

َ
تَِك إِْذ أ يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَميِِت َعلَْيَك َوىَلََعَ َوادَِلَ

الكه�لة -وهي مرحلة ما بني  يت�افق عن�ان  َوَكْهاًل})))، فهل  الَْمْهِد  يِِف  انلَّاَس 
فع املّتفق على وق�عه بح�شب الن�س القراآن  ال�شباب وال�شيخ�خة - مع حدث الرَّ
واألإجنيلي حيث يق�ل »تعاىل«: {َوقَْولِِهْم إِنَّا َقَتلَْنا الَْمِسيَح ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم رَُسوَل 
ِيَن اْخَتلَُفواْ فِيِه لَىَِف َشّكٍ ّمِْنُه َما  اهَللِ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِكن ُشّبَِه لَُهْم ِإَونَّ اذَّلَّ
ّنِ َوَما َقَتُلوُه يَِقيًنا، بَل رََّفَعُه اهَلُل إيََِلِْه َواًَكَن اهَلُل َعِزيًزا 

لَُهم بِِه ِمْن ِعلٍْم إاِلَّ اّتَِباَع الظَّ
َحِكيًما})))؟

ال�شباب  بني  ما  وه�  الكه�لة،  من  الكهل  اأّن  الطباطبائي  العالمة  ذكر 
وال�شيخ�خة، وه� ما يك�ن األإن�شان فيه رجاًل تامًا ق�يًا، ولذا قيل: )الكهل من 

وَخَطه ال�شيب( اأي خالطه))). 

بينما ذكر ابن عا�ش�ر يف تف�شريه اأن الكهل من دخل يف ع�شرة األأربعني، وه� 
ابن  ُبعث  ال�شالم« حيث  »عليه  وقد كان عي�شى  ال�شباب...  فارق ع�شر  الذي 

نيف وثالثني))).

1. اآل عمران:46-45.
2. املائدة:110.

3. الن�شاء:158-157.
4. الطباطبائي: امليزان، ج 3، �س 195.

5. ابن عا�ش�ر: التحرير والتن�ير، ج3، �س 97.
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�شيبلغ  اأنه  من  القراآن  يف  جاء  ما  وبني  األإجنيلي،  اخلرب  بني  ن�ّفق  فكيف 
الكه�لة، والتعار�س بينهما وا�شح؟ 

هناك عدة احتماألت لرفع هذا التعار�س:
1. امل�شيح مِل ميكث يف األأر�س ما يبلغ به �شن الكه�لة، ولذا فاإّن ما ورد يف 
اأمٍر �َشيقع يف  اأنه يكّلم النا�س كهاًل ه� مبثابة األإخبار الغيبي عن  األآيتني من 
امل�شتقبل، وذلك حني ياأمره اهلل »تعاىل« باأن يع�د اإىل األأر�س يف اآخر الزمان 
لُيكمل ما بداأ به، وهذا ما ذهب اإليه �شعيد بن امل�شيب وزيد بن اأ�شلم وغريهما 
)اأنه »عليه ال�شالم« رفع اإىل ال�شماء وه� ابن ثالث وثالثني �شنة واأنه �شينزل اإىل 
األأر�س ويبقى حيًا فيها اأربعًا وع�شرين �شنة« كما رواه ابن جرير ب�شند �شحيح 
عن كعب األأحبار، وي�ؤيد هذا ما اأخرجه ابن جرير عن ابن زيد يف األآية قال: قد 

كلمهم عي�شى يف املهد و�شيكلمهم اإذا قتل الدجال وه� ي�مئٍذ كهل())).
2. اأخطاأت األأناجيل يف حتديد عمر امل�شيح حني ُرفع، واملفرت�س اأن يك�ن قد 

بلغ نح�ًا من اأربع و�شتني �شنة. 
3. قيل اإن الكهل -بخالف ما ه� �شائع- ُيطلق على َمن بلغ اأربعًا وثالثني، 

وامل�شيح قد قارب هذا ال�شن حني ُرفع))).
وفاة  قبل  كانت  حيث  امل�شيح،  وألدة  �شنة  ت�شحيح  يف  يكمن  احلل  ولعل 
قد  ليك�ن   ،33 الرقم  اإىل  �شن�ات  ب�شعة  �شي�شيف  ما  وه�  األأكرب،  هريود�س 

)دخل يف ع�شرة األأربعني( كما جاء يف معنى الكه�لة.

1. األأل��شي: روح املعاين، ج2، �س 157.
2. الطباطبائي: امليزان، ج 3، �س 195.
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التي  للخ�ارق  القراآين  امل�شطلح  اأن  التاريخ(  عمق  )يف  كتابي  يف  ذكرت 
ياأتي بها األأنبياء »عليهم ال�شالم« ه� عن�ان )األآية( أل )املعجزة(، واأن األآية 
وت�شتدعي  ما  �شيء  على  تدّل  التي  الظاهرة  واألإمارة  العالمة  هي  -لغ�يًا- 
التثّبت والت�قف عندها. وهي م�شتقة من »التاأّيي«. قال ابن منظ�ر: )ُيقال: قد 

ْبُت())). ْثُت وحَت�شَّ ْيُت، اأي: َتلبَّ تاأيَّ

ومن هنا اأطلق اهلل »عز وجل« على املقاطع التي تت�شّكل منها ال�ش�ر القراآنية 
عن�ان »اآيات«، ألأنها عالمات ودألئل ظاهرة تدل على �شماوّيتها و�شّحة نبّ�ة 
وت�شريعية  اإميانية  م�شامني  من  فيها  ما  وألأّن  واآله«،  عليه  اهلل  حممد»�شلى 
واأخالقية وِحَكمية، ت�شتدعي النظر والتثّبت والت�قف عندها واأل�شتفادة منها.

وا�شتعمال كلمة »اآية« ب�شاأن ما ُنطِلق عليه عن�ان »املعجزة« اأوفق بالغاية منها.
فالغاية الرئي�شة واألأهم عند اهلل هي هدايُة النا�س واإر�شاُدهم واإخراُجهم من 

1. ابن منظ�ر : ل�شان العرب، ج 14، �س 63.

آيــــــــات
الـــســـيـــد 
الــمــســيــح
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غفلتهم، وفتُح اأعيِنهم على احلقائق، أل التعجيز والتغّلب والقهر والدخ�ل يف 
حالة حتدٍّ مع عباده وه� الق�ي العزيز، واإْن حتّقق ذلك اأي�شًا يف بع�س األأحيان 

ب�شبب العناد والطغيان واجلح�د. 

ومن املفرت�س بنا اأن نعيد األعتماد على امل�شطلحات القراآنية، ألأن لهجرانها 
وا�شتبدالها مب�شطلحات اأخرى اآثار �شلبية متعددة، من بينها خفاء اأو �شياع 
بع�س املفاهيم املهمة املرتبطة بامل�شطلح، كالذي نحن فيه، مما ي�ؤّدي اأي�شًا 
اإىل خلل عند التطبيق باإدخال اأو اإخراج بع�س األأحداث التي أل ندري اأ جنعلها  
من بينها اأم نخرجها منها. ومن مميزات األآيات »=املعاجز« األإلهية بح�شب 

القراآن الكرمي اأنها:

ُتواْ بِِمْثِل َهَذا 
ْ
ن َيأ

َ
اأ( تُف�ق قدرات الب�شر: {ُقل لَّئِِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواجْْلِنُّ ىَلََعَ أ

ُتوَن بِِمْثلِِه َولَْو اََكَن َبْعُضُهْم بِْلَْعٍض َظِهريًا}))). 
ْ
الُْقْرآِن الَ َيأ

بيَِِن  ْل 
َ
َفاْسأ بَّيَِناٍت  آيَاٍت  تِْسَع  ُموىََس  آتَيَْنا  {َولََقْد  فيها:  َلب�س  أل  وا�شحة  ب( 

ُظنَُّك يَا ُموىََس َمْسُحوًرا}))).
َ
ائِيَل إِْذ َجاءَُهْم َفَقاَل هََلُ فِرَْعْوُن إيِِّنِ أَل إرِْْسَ

ِيَن الَ يَرُْجوَن لَِقاءََنا ائِْت بُِقْرآٍن َغرْيِ َهَذا  {ِإَوَذا ُتْتيَِّل َعلَْيِهْم آيَاُتَنا بَّيَِناٍت قَاَل اذَّلَّ
َخاُف 

َ
تَّبُِع إاِلَّ َما يُويَِح إىََِلَّ إيِِّنِ أ

َ
هََلُ ِمن تِلَْقاء َنْفىَِس إِْن أ َبّدِ

ُ
ْن أ

َ
هَْلُ ُقْل َما يَُكوُن ىَِل أ ْو بَّدِ

َ
أ

إِْن َعَصْيُت َريِّّبِ َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم}))).
ج( اإثبات م�شداقية النبي: {َوقَاَل ُموىََس يَا فِرَْعْوُن إيِِّنِ رَُسوٌل ّمِن رَّّبِ الَْعالَِمنَي، 

1. األإ�شراء: 88.
2. األإ�شراء: 101.

3. ي�ن�س: 15.
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رِْسْل َميِِعَ 
َ
ّبُِكْم َفأ ُقوَل ىَلََعَ اهَللِ إاِلَّ احْْلَقَّ قَْد ِجْئُتُكم بَِبّيَِنٍة ّمِن رَّ

َ
ن الَّ أ

َ
َحِقيٌق ىَلََعَ أ

لْىََق َعَصاُه 
َ
اِدقنَِي، َفأ ِت بَِها إِن ُكنَت ِمَن الصَّ

ْ
ائِيَل، قَاَل إِن ُكنَت ِجْئَت بِآيٍَة َفأ بيَِِن إرِْْسَ

بنٌِي، َونََزَع يََدُه َفإَِذا يِِهَ َبْيَضاء لِلنَّاِظِريَن}))). َفإَِذا يِِهَ ُثْعَباٌن مُّ
وا آلَِهَتُكْم إِن ُكنُتْم َفاِعلنَِي، ُقلَْنا يَا نَاُر  د( اإنقاذ �شاحبها: }قَالُوا َحّرُِقوُه َوانرُصُ

ْخرََسِيَن{))). 
َ
َراُدوا بِِه َكْيًدا َفَجَعلَْناُهُم األ

َ
ُكويِِن بَْرًدا َوَسالًما ىَلََعَ إِبَْراهِيَم، َوأ

َريِّّبِ  َميِِعَ  إِنَّ  الََكَّ  قَاَل  لَُمْدَرُكوَن،  إِنَّا  ُموىََس  ْصَحاُب 
َ
أ قَاَل  اجْْلَْمَعاِن  تََراءى  ا  }َفلَمَّ

ْوِد  ِن ارَْضِب ّبَِعَصاَك ابْْلَْحَر َفانَفلََق َفاََكَن لُُكُّ فِْرٍق اََكلطَّ
َ
وَْحْيَنا إىََِل ُموىََس أ

َ
َسَيْهِديِن، َفأ

ْغَرْقَنا اآلَخِريَن، 
َ
مَْجَِعنَي، ُثمَّ أ

َ
َعُه أ جَنَْيَنا ُموىََس َوَمن مَّ

َ
ْزلَْفَنا َثمَّ اآلَخِريَن، َوأ

َ
الَْعِظيِم، َوأ

ْؤِمننَِي{))). ْكرََثُُهم مُّ
َ
إِنَّ يِِف َذلَِك آليًَة َوَما اََكَن أ

نَت بِنِْعَمِت َرّبَِك بَِكاهٍِن َوال جََمُْنوٍن، 
َ
هـ( حتّدي بغر�س الهداية: }َفَذّكِْر َفَما أ

ّبِِصنَي،  بَُّص بِِه َرْيَب الَْمُنوِن، ُقْل تََربَُّصوا َفإيِِّنِ َمَعُكم ّمَِن الُْمرََتَ ْم َيُقولُوَن َشاِعٌر نَّرََتَ
َ
أ

ُتوا 
ْ
هََلُ بَل اّل يُْؤِمُنوَن، َفلَْيأ ْم َيُقولُوَن َتَقوَّ

َ
ْم ُهْم قَْوٌم َطاُغوَن، أ

َ
ْحالُمُهم بَِهَذا أ

َ
ُمُرُهْم أ

ْ
ْم َتأ

َ
أ

حِِبَِديٍث ّمِْثلِِه إِن اََكنُوا َصاِدقنَِي{))).
َب  ن َكذَّ

َ
ن نُّرِْسَل بِاآليَاِت إاِلَّ أ

َ
و( تخ�يف و�شدمة بغر�س الهداية: }َوَما َمَنَعَنا أ

ةً َفَظلَُمواْ بَِها َوَما نُرِْسُل بِاآليَاِت إاِلَّ خََتِْويًفا{))). لُوَن َوآتَيَْنا َثُموَد انلَّاقََة ُمْبرِصَ وَّ
َ
بَِها األ

1. األأعراف:108-104.
2. األأنبياء: 70-68.

3. ال�شعراء: 67-61.
4. الط�ر: 34-29.

5. األإ�شراء: 59.
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ال�شالم«  »عليه  مرمي  ابن  عي�شى  امل�شيح  اآيات  ن�شتعر�س  املقدمة  هذه  بعد 
املذك�رة يف القراآن الكرمي كالتايل:

•• الحمل به ووالدته من دون أب:
يِنَّ يَُكوُن ىَِل َودََلٌ َولَْم َيْمَسْسيِِن برَََشٌ قَاَل َكَذلِِك اهَلُل خََيُْلُق َما يََشاء إَِذا 

َ
{قَالَْت َرّبِ أ

ْمًرا َفإِنََّما َيُقوُل هََلُ ُكن َفَيُكوُن}))).
َ
قَىََض أ

يِنَّ يَُكوُن ىَِل ُغالٌم َولَْم 
َ
َهَب لَِك ُغالًما َزكِيًّا، قَالَْت أ

َ
َنا رَُسوُل َرّبِِك أِل

َ
{قَاَل إِنََّما أ

ٌ َونِلَْجَعلَُه آيًَة لِلنَّاِس  َّ َهنّيِ ُك بَِغيًّا، قَاَل َكَذلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو ىَلََعَ
َ
َيْمَسْسيِِن برَََشٌ َولَْم أ

ْقِضيًّا}))). ْمًرا مَّ
َ
َورمَْْحًَة ّمِنَّا َواًَكَن أ

وقد مّر بنا البحث ح�ل هذه امل�شاألة �شمن الكالم عن وألدته.

•• كالمه وهو في المهد:
احِْلنَِي}))). {َوُيَكّلُِم انلَّاَس يِِف الَْمْهِد َوَكْهاًل َوِمَن الصَّ

يَّدتَُّك بُِروِح 
َ
تَِك إِْذ أ {إِْذ قَاَل اهَلُل يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَميِِت َعلَْيَك َوىَلََعَ َوادَِلَ

الُْقُدِس تَُكّلُِم انلَّاَس يِِف الَْمْهِد َوَكْهاًل}))).
َشاَرْت إيََِلِْه قَالُوا َكْيَف نَُكّلُِم َمن اََكَن يِِف الَْمْهِد َصبِيًّا، قَاَل إيِِّنِ َعْبُد اهَللِ آتَايِِنَ 

َ
{َفأ

اََكةِ َما ُدْمُت  الةِ َوالزَّ ْوَصايِِن بِالصَّ
َ
ْيَن َما ُكنُت َوأ

َ
الِْكَتاَب وََجَعلَيِِن نَبِيًّا، وََجَعلَيِِن ُمَباَراًًك أ

ُموُت َوَيْوَم 
َ
َّ يَْوَم ُودَِلتُّ َوَيْوَم أ الُم ىَلََعَ يِِت َولَْم جََيَْعلْيِِن َجبَّاًرا َشِقيًّا، َوالسَّ َحيًّا، َوبَرًّا بَِوادَِلَ

1. اآل عمران:47.

2. مرمي:21-19.

3. اآل عمران:46.
4. املائدة:110.
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وَن}))). ِي فِيِه َيْمرََتُ ْبَعُث َحيًّا، َذلَِك ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم قَْوَل احْْلَّقِ اذَّلَّ
ُ
أ

وقد مّر بنا البحث اأي�شًا ح�ل هذه امل�شاألة �شمن الكالم عن وألدته.

•• ينفخ في الطين فيصبح الجماد طيراً:
ْخُلُق لَُكم ّمَِن 

َ
يِّنِ أ

َ
ّبُِكْم أ يِّنِ قَْد ِجْئُتُكم بِآيٍَة ّمِن رَّ

َ
ائِيَل أ {َورَُسوالً إىََِل بيَِِن إرِْْسَ

نُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيًا بِإِْذِن اهَللِ}))).
َ
رْيِ َفأ نِي َكَهْيَئِة الطَّ الّطِ

رْيِ بِإِْذيِِن  نِي َكَهْيَئِة الطَّ {إِْذ قَاَل اهَلُل يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم ..... ِإَوْذ خََتُْلُق ِمَن الّطِ
َفَتنُفُخ فِيَها َفَتُكوُن َطرْيًا بِإِْذيِِن}))).

اآيات  املقد�س حتّدث عن  الكتاب  )العهد اجلديد( من  اأن  من  الرغم  على 
)معجزات( امل�شيح »عليه ال�شالم«، اإأل اأنه مِل يذكر هذه األآية من بينها، وه� ما 
دفع ببع�س رجال الدين امل�شيحيني للطعن يف �شحة ما جاء يف القراآن الكرمي.

ولكننا جند يف )اإجنيل الطف�لة لت�ما())) وه� من الكتب غري املعرتف بها 
من قبل الكني�شة، ما يدل على ح�ش�ل �شيء من هذا القبيل: )ملا كان لل�شبي 
ي�ش�ع خم�س �شن�ات، كان يلعب عند خما�شة جدول، وكان يجمع املياه اجلارية 
نطق  مبجّرد  األأ�شياء  هذه  يفعل  كان  طاهرة.  مبا�شرًة  ويجعلها  اأح�ا�س،  يف 
كلمة منه. ثم �شنع �شيًئا من الطني الناعم بعد ذلك، و�شّكل منه اثنى ع�شر 
األآخرين  ال�شبيان  من  عدد  كان  ال�شبت.  ي�م  منه  ذلك  كان  وقد  ع�شف�رًا، 

1. مرمي:34-29.

2. اآل عمران:49.
3. املائدة:110.

4.  هذا الكتاب يختلف عن كتاب اإجنيل ت�مان فه� خم�ش�س لق�ش�س طف�لة امل�شيح.
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اأي�شًا يلعب�ن معه، لكّن اأحد اليه�د راأى ما فعل ي�ش�ع ي�م ال�شبت ملا كان يلعب؛ 
عند  ابنك  »انظر،  له:  قائاًل  ي��شف،  اأبيه،  اإىل  ذلك  ونقل  مبا�شرة،  فغادر 
اجلدول قد اأخذ طينًا و�شّكل منه اثني ع�شر ع�شف�رًا. لقد دّن�س ي�م ال�شبت«. 
ملا جاء ي��شف اإىل املكان وراأى ما وقع، ناداه �شارخًا: »مِل تفعل ما ه� حمّرم 
يف ال�شبت؟« ف�شّفق ي�ش�ع و�شاح يف الع�شافري: »اذهبي!«؛ فطارت الع�شافري 
وم�شت مغّردة. ملا راأى اليه�د هذا األأمر، اأ�شيب�ا بالذه�ل، وان�شرف�ا واأخربوا 

قادتهم مبا راأوا ي�ش�ع يفعله())).
امل�شيح  طف�لة  عهد  يف  مّت  األأمر  هذا  اأن  اإىل  ُي�شر  مِل  واإن  الكرمي  والقراآن 
اأّن هذا األأمر حمتمٌل يف نف�شه، ولكن قد ُي�شعفه ارتباط  اإأل  »عليه ال�شالم«، 
احلدث بالر�شالة - وب�شيغة الفعل امل�شارع- حيث قال »تعاىل«:{َورَُسوالً إىََِل 
َكَهْيَئِة  نِي  الّطِ ّمَِن  لَُكم  ْخُلُق 

َ
أ يِّنِ 

َ
أ ّبُِكْم  رَّ ّمِن  بِآيٍَة  ِجْئُتُكم  قَْد  يِّنِ 

َ
أ ائِيَل  إرِْْسَ بيَِِن 

نُفُخ فِيِه َفَيُكوُن َطرْيًا بِإِْذِن اهَللِ ....}))).
َ
رْيِ َفأ الطَّ

لذا  اجلديد،  العهد  يف  املعتمدة  األأناجيل  عن  احلادثة  هذه  غابت  وحيث 
جندها غائبة عن قائمة األآيات )املعاجز( اخلا�شة بي�ش�ع »عليه ال�شالم« كما 

�شنقراأ فيها ألحقًا.
وجند الطربي يف تف�شريه يروي لنا احلادثة بال�شند عن ابن اإ�شحاق، وأل نعلم 
من اأين جاء بها، ويبدو اأنه اأخذها عن بع�س الن�شارى اأو م�شادرهم مع �شيء 
من التغيري: )اأّن عي�شى »�شل�ات اهلل عليه« جل�َس ي�مًا مع غلمان من الُكّتاب، 
1. Bart Ehrman, Lost Scriptures, books that did not make it into the New 
Testament, New York: Oxford University Press, 2003, p.58

2. اآل عمران:49.
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فاأخذ طينًا، ثم قال: اأجعل لكم من هذا الطني طائًرا؟ قال�ا: وت�شتطيع ذلك! 
ثم  فيه،  نفخ  الطائر  اإذا جعله يف هيئة  هّياأه، حتى  ثم  ربي.  باإذن  نعم!  قال: 
قال: »كن طائرًا باإذن اهلل«، فخرج يطرُي بني كفيه. فخرج الغلمان بذلك من 
اإ�شرائيل،  بن�  به  ت  فهمَّ وترعرع،  النا�س.  فاأف�ش�ه يف  ملعّلمهم،  اأمره، فذكروه 

فلما خافت اأمه عليه حملته على ُحَمريِّ لها، ثم خرجت به هاربة())).
•• إبراء األكمه واألبرص:

ْكَمَه 
َ
ْبِرُئ األ

ُ
ّبُِكْم... َوأ ّمِن رَّ يِّنِ قَْد ِجْئُتُكم بِآيٍَة 

َ
أ ائِيَل  إىََِل بيَِِن إرِْْسَ {َورَُسوالً 

ْبَرَص}))). 
َ
َواأل

تَِك .... َوُترَْبُِئ  {إِْذ قَاَل اهَلُل يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَميِِت َعلَْيَك َوىَلََعَ َوادَِلَ
ْبَرَص بِإِْذيِِن}))).

َ
ْكَمَه َواأل

َ
األ

األأكمه: األأعمى الذي أل يب�شر �شيئًا أل لياًل وأل نهارًا، اأو ه� الذي ي�لد مطم��س 
ر. وقد وردت ن�ش��س كثرية يف  ُتب�شِ والعني أل  األأجفان مغلقة  العني، فتك�ن 
العهد اجلديد ت�شري اإىل اأن ي�ش�ع »عليه ال�شالم« كان ي�شفي املر�شى، جماعات 
وفرادى، واأن من بينهم من كان�ا عميًا وُبر�شًا، واأن الب�شارة بظه�ره على ل�شان 

األأنبياء من قبله ت�شّمنت هذه العالمة. وهذه مناذج من تلك الن�ش��س:

يف  ناح�م  كفر  بلدة  ُهَناَك(  ِمْن  َتاٌز  جُُمْ َي�ُش�ُع  )َوِفيَما  مّتى:  اإجنيل  يف   .1
اجلليل على ال�شاطئ ال�شمايل الغربي لبحرية طربية حيث انتقل اإليها امل�شيح 

1. الطربي: جامع البيان، ج3 ، �س  375.
2. اآل عمران:49.

3. املائدة:110.
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َرَخاِن َوَيُق�أَلِن: »اْرَحْمَنا َيا اْبَن َداُوَد!«. َومَلَّا َجاَء  و�شكن فيها )َتِبَعُه اأَْعَمَياِن َي�شْ
ْقِدُر اأَْن اأَْفَعَل  َم اإَِلْيِه األأَْعَمَياِن، َفَقاَل َلُهَما َي�ُش�ُع: »اأَُت�ؤِْمَناِن اأَينِّ اأَ اإِىَل اْلَبْيِت َتَقدَّ
ُد!«. ِحيَنِئٍذ مَلَ�َس اأَْعُيَنُهَما َقاِئاًل: »ِبَح�َشب اإِمَياِنُكَما  هَذا؟« َقاأَل َلُه: »َنَعْم، َيا �َشيِّ
ِلَيُكْن َلُكَما«. َفاْنَفَتَحْت اأَْعُيُنُهَما. َفاْنَتَهَرُهَما َي�ُش�ُع َقاِئاًل: »اْنُظَرا، أَل َيْعَلْم اأََحٌد!« 

ُهَما َخَرَجا َواأَ�َشاَعاُه يِف ِتْلَك األأَْر�ِس ُكلَِّها())). َولِكنَّ
واحلادثة التالية تتنا�شب مع تف�شري بع�س املف�شرين لكلمة )األأكمه( ال�اردة 
فيها  ون�شهد  ال�ألدة،  منذ  العينني  مطم��س  تعني  والتي  الكرمي،  القراآن  يف 
الرغم من �شهادتها  األإبراء على  اآية  اإنكار  اليه�د على  العجيب من  األإ�شرار 
ال�شبت عمل  األإبراء وقع ي�م �شبت، وأل يج�ز يف  باأن  باأنف�شهم، بل والتحجج 

�شيء من اأم�ر الدنيا!
َف�َشاأََلُه  ِوأَلَدِتِه،  ُمْنُذ  اأَْعَمى  اإِْن�َشاًنا  َراأَى  َتاٌز  جُُمْ ُهَ�  )َوِفيَما  ي�حنا:  اإجنيل  يف 
اأَْعَمى؟«( وهذا  ُوِلَد  اأََبَ�اُه َحتَّى  اأَْم  اأَْخَطاأَ: هَذا  َمْن  ُمَعلُِّم،  َقاِئِلنَي: »َيا  َتاَلِميُذُه 
الطفل  هذا  اهلل  يعاقب  كيف  يق�ل�ن:  حيث  البع�س  من  ُيطرح  زال  ما  �ش�ؤال 
فيجعله اأعمى وه� مِل ُيخترَب بعد، واإن كان قد ُولد اأعمى بجريرة والديه وعق�بة 
اأَْخَطاأَ  هَذا  »أَل  َي�ُش�ُع:  )اأََجاَب  ال�شحية؟  يك�ن ه�  الطفل كي  فما ذنب  لهما، 
اأي هناك حكمة من وراء ذلك، وهي  ِفيِه(  اهلِل  اأَْعَماُل  ِلَتْظَهَر  لِكْن  اأََبَ�اُه،  َوأَل 
ْعَمَل  ْن اأَ هنا تتمّثل يف اأن اأُظهر لكم اآية من األآيات من خالل اإب�شاره )َيْنَبِغي اأَ
َحٌد اأَْن َيْعَمَل. َما  اأَْعَماَل الَِّذي اأَْر�َشَلِني َما َداَم َنَهاٌر. َياأِْتي َلْيٌل ِحنَي أَل َي�ْشَتِطيُع اأَ
التُّْفِل  ِمَن  َنَع  َوَتَفَل َعَلى األأَْر�ِس َو�شَ َقاَل هَذا   .» اْلَعامَِلِ ُن�ُر  َفاأََنا  اْلَعامَِلِ  ُدْمُت يِف 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 12، 31-27.
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�ِشْلَ�اَم«  ِبْرَكِة  يِف  اْغَت�ِشْل  »اْذَهِب  َلُه:  َوَقاَل  األأَْعَمى.  َعْيَنِي  نِي  ِبالطِّ َوَطَلى  ِطيًنا 
رًيا(. ى َواْغَت�َشَل َواأََتى َب�شِ الَِّذي َتْف�ِشرُيُه: ُمْر�َشٌل، َفَم�شَ

وعندما اكت�شف النا�س �شفاء هذا األأعمى مِل ي�شّدق�ا ذلك، فل� كان ب�شريًا 
يف البدء ثم عمي، لكان احتمال �شفائه قائمًا بعالٍج ما، ولكن اأن يك�ن مطم��س 
العينني منذ ال�ألدة ثم ُيب�شر، فال �شك اأن امل�شاألة �شعبة الت�شديق جدًا، وأل 
فهل  »�شبحانه«...  اهلل  اآية من  ذلك  يك�ن  اأن  اإأل  اأحد  يد  على  ل� مّتت  ر  ُتف�شَّ

�شّدق�ا بر�شالة ونب�ة امل�شيح؟
ُه َكاَن اأَْعَمى، َقاُل�ا: »اأََلْي�َس  ِذيَن َكاُن�ا َيَرْوَنُه َقْباًل اأَنَّ رَياُن َوالَّ قال ي�حنا: )َفاجْلِ
ُه  هَذا ُهَ� الَِّذي َكاَن َيْجِل�ُس َوَي�ْشَتْعِطي؟« اآَخُروَن َقاُل�ا: »هَذا ُهَ�«. َواآَخُروَن: »اإِنَّ
ا ُهَ� َفَقاَل: »اإِينِّ اأََنا ُهَ�«. َفَقاُل�ا َلُه: »َكْيَف اْنَفَتَحْت َعْيَناَك؟« اأََجاَب  مَّ ُي�ْشِبُهُه«. َواأَ
ىَل  ، َوَقاَل يِل: اْذَهْب اإِ َنَع ِطيًنا َوَطَلى َعْيَنيَّ َذاَك وَقاَل: »اإِْن�َشاٌن ُيَقاُل َلُه َي�ُش�ُع �شَ

ْرُت«(. ْب�شَ ْيُت َواْغَت�َشْلُت َفاأَ ِبْرَكِة �ِشْلَ�اَم َواْغَت�ِشْل. َفَم�شَ
فت�شاءل جريانه عن مكان ت�اجد ي�ش�ع، فلم ميلك ج�ابًا، فاأخذوه اإىل يه�د 
ثم  فتعّجب�ا  عليهم  حالته  وعر�ش�ا  �شبت-  ي�م  -وكان  الفّري�شي  املذهب  من 
اّتهم�ا امل�شيح بالعمل ال�شيطاين بدأًل من األإميان به: )»هَذا األإِْن�َشاُن َلْي�َس ِمَن 
ْبَت«. اآَخُروَن َقاُل�ا: »َكْيَف َيْقِدُر اإِْن�َشاٌن َخاِطٌئ( بلحاظ  ُه أَل َيْحَفُظ ال�شَّ اهلِل، ألأَنَّ

تعّديه على ي�م ال�شبت )اأَْن َيْعَمَل ِمْثَل هِذِه األآَياِت؟« َوَكاَن َبْيَنُهُم اْن�ِشَقاٌق(.
ِق  دِّ !«. َفَلْم ُي�شَ ُه َنِبيٌّ ثم �شاأل�ا األأعمى املب�شر عن راأيه يف ي�ش�ع: )َفَقاَل: »اإِنَّ
َف�َشاأَُل�ُهَما  َر.  اأَْب�شَ الَِّذي  اأََبَ�ِي  َدَعْ�ا  َحتَّى  َر  ْب�شَ َفاأَ اأَْعَمى  َكاَن  ُه  اأَنَّ َعْنُه  اْلَيُه�ُد 
ُر األآَن؟« اأََجاَبُهْم  ُه ُوِلَد اأَْعَمى؟ َفَكْيَف ُيْب�شِ َقاِئِلنَي: »اأَهَذا اْبُنُكَما الَِّذي َتُق�أَلِن اإِنَّ
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ُر األآَن َفاَل َنْعَلُم.  ا َكْيَف ُيْب�شِ مَّ ُه ُوِلَد اأَْعَمى. َواأَ اأََبَ�اُه َوَقاأَل: »َنْعَلُم اأَنَّ هَذا اْبُنَنا، َواأَنَّ
. ا�ْشاأَُل�ُه َفُهَ� َيَتَكلَُّم َعْن َنْف�ِشِه«(. نِّ اأَْو َمْن َفَتَح َعْيَنْيِه َفاَل َنْعَلُم. ُهَ� َكاِمُل ال�شِّ

َكاَنا  ُهَما  وال�شبب يف ذلك: )ألأَنَّ ابنهما  الكرة يف ملعب  األأب�ان  األقى  وهكذا 
ُه  ِباأَنَّ اأََحٌد  َف  اْعرَتَ اإِِن  ُه  اأَنَّ َتَعاَهُدوا  َقْد  َكاُن�ا  اْلَيُه�َد  ألأَنَّ  اْلَيُه�ِد،  ِمَن  َيَخاَفاِن 

امْلَ�ِشيُح ُيْخَرُج ِمَن امْلَْجَمِع())). 
ب�ن من اليه�د م�شّرين على األإنكار مهما راأوا من األآيات،  لقد كان املتع�شّ
وهذا ما تكرر منهم ألحقًا حني طلب�ا من ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأن 
لِرَُسوٍل  نُْؤِمَن  الَّ 

َ
أ إيََِلَْنا  َعِهَد  اهَلَل  إِنَّ  قَالُواْ  ِيَن  بر�شالته: {اذَّلَّ لي�شّدق�ا  باآية  ياأتي 

ُكُلُه انلَّاُر} فكان اجل�اب: {ُقْل قَْد َجاءَُكْم ُرُسٌل ّمِن َقْبيِِّل 
ْ
تِيََنا بُِقْربَاٍن َتأ

ْ
َ َيأ َحيِتَّ

َب  ُكّذِ َفَقْد  بُوَك  َكذَّ َفإِن  َصاِدقنَِي،  ُكنُتْم  إِن  َقَتلُْتُموُهْم  َفلَِم  ُقلُْتْم  ِي  َوبِاذَّلَّ بِابْْلَّيَِناِت 
ُبِر َوالِْكَتاِب الُْمنرِيِ}))). ُرُسٌل ّمِن َقْبلَِك َجاُؤوا بِابْْلَّيَِناِت َوالزُّ

ولذا قال�ا اأن من اأبراأ األأكمه -وه� ي�ش�ع- أل ميكن اأن يك�ن مر�شاًل من قبل 
اهلل، فل� كان كذلك ألنتظر ي�مًا اآخر لي�شفيه! 

هذا املنطق األأع�ج رّده امل�شيح -بح�شب رواية اإجنيل متى بال�ش�رة التالية: 
ُب�ِت؟« ِلَكْي َي�ْشَتُك�ا َعَلْيِه( اأي ما كان  ُل�ُه َقاِئِلنَي: »َهْل َيِحلُّ األإِْبَراُء يِف ال�شُّ )َف�َشاأَ
�ش�ؤالهم بغر�س التعّلم بل اإقامة احلجة عليه )َفَقاَل َلُهْم: »اأَيُّ اإِْن�َشاٍن ِمْنُكْم َيُك�ُن 
َوُيِقيُمُه؟  �ِشُكُه  مُيْ اأََفَما  ُحْفَرٍة،  يِف  ْبِت  ال�شَّ يِف  �َشَقَط هَذا  َفاإِْن  َواِحٌد،  َخُروٌف  َلُه 

ُب�ِت!«())).  رْيِ يِف ال�شُّ ُروِف! اإًِذا َيِحلُّ ِفْعُل اخْلَ ُل ِمَن اخْلَ َفاألإِْن�َشاُن َكْم ُهَ� اأَْف�شَ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 9، 22-1.
2. اآل عمران:184-183.

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 12، 10.
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هذا الفهم املع�ّج لل�شريعة عند اليه�د ن�شهده عند بع�س متدّيني امل�شلمني اأي�شًا 
حني يتم�ّشك�ن ببع�س األأحكام ال�شرعية ال�شل�كية اأو العبادية التي قد تتزاحم يف 
ظرف ما مع م�شائل �شرعية اأخرى -وقد تك�ن ذات ُبعد اإن�شاين مهم- فيقّدم�نها، 

غافلني عن فقه األأول�يات، واأن ال�شريعة جاءت مل�شلحة األإن�شان.
على  بال�شغط  الفري�شي�ن  بداأ  اإذ  لالأحداث،  ي�حنا  رواية  اإىل  نع�د جُمددًا 
ًدا  األأعمى املب�شر: )َفَدَعْ�ا َثاِنَيًة األإِْن�َشاَن الَِّذي َكاَن اأَْعَمى، َوَقاُل�ا َلُه: »اأَْعِط جَُمْ
هلِل. َنْحُن َنْعَلُم اأَنَّ هَذا األإِْن�َشاَن َخاِطٌئ«. َفاأََجاَب َذاَك َوَقاَل: »اأََخاِطٌئ ُهَ�؟ َل�ْشُت 
ا:  ْي�شً ُر«. َفَقاُل�ا َلُه اأَ ْب�شِ ا اأَْعَلُم �َشْيًئا َواِحًدا: اأَينِّ ُكْنُت اأَْعَمى َواألآَن اأُ َ اأَْعَلُم. اإِمنَّ
َنَع ِبَك؟ َكْيَف َفَتَح َعْيَنْيَك؟« اأََجاَبُهْم: »َقْد ُقْلُت َلُكْم َومَِلْ َت�ْشَمُع�ا. مِلَاَذا  »َماَذا �شَ
رُيوا َلُه َتاَلِميَذ؟« َف�َشَتُم�ُه  ْن َت�شِ ْنُتْم ُتِريُدوَن اأَ َلَعلَُّكْم اأَ ا؟ اأَ ُتِريُدوَن اأَْن َت�ْشَمُع�ا اأَْي�شً
َنا َتاَلِميُذ ُم��َشى. َنْحُن َنْعَلُم اأَنَّ ُم��َشى  نَّ ا َنْحُن َفاإِ مَّ َوَقاُل�ا: »اأَْنَت ِتْلِميُذ َذاَك، َواأَ
ُجُل َوَقاَل َلُهْم: »اإِنَّ يِف هَذا  ا هَذا َفَما َنْعَلُم ِمْن اأَْيَن ُهَ�«. اأََجاَب الرَّ َكلََّمُه اهلُل، َواأَمَّ
. َوَنْعَلُم اأَنَّ اهلَل أَل َي�ْشَمُع  ُكْم َل�ْشُتْم َتْعَلُم�َن ِمْن اأَْيَن ُهَ�، َوَقْد َفَتَح َعْيَنيَّ َعَجًبا! اإِنَّ
اأََحٌد  َكاَن  اإِْن  اأي ل� كان ي�ش�ع مذنبًا ملا ا�شتجاب اهلل دعاءه )َولِكْن  ِلْلُخَطاِة( 
ْهِر مَِلْ ُي�ْشَمْع اأَنَّ اأََحًدا َفَتَح َعْيَنْي  َيتَِّقي اهلَل َوَيْفَعُل َم�ِشيَئَتُه، َفِلهَذا َي�ْشَمُع. ُمْنُذ الدَّ
َمْ�ُل�ٍد اأَْعَمى. َلْ� مَِلْ َيُكْن هَذا ِمَن اهلِل مَِلْ َيْقِدْر اأَْن َيْفَعَل �َشْيًئا«. اأَجاُب�ا َوَقاُل�ا َلُه: 

َطاَيا ُوِلْدَت اأَْنَت ِبُجْمَلِتَك، َواأَْنَت ُتَعلُِّمَنا!« َفاأَْخَرُج�ُه َخاِرًجا()))! »يِف اخْلَ
برواية  األإجنيل  يف  حادثة  من  اأكرث  فنجد  األأبر�س،  اإبراء  بخ�ش��س  واأما 
مّتى، ومن بينها احلادثة التالية التي جاءت بعد م�عظة اجلبل، وهي منا�شبة 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 9، 34-24.
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بلدته  من  بالقرب  جبل  على  امل�شيح  وقف  حيث  ألحقًا،  عندها  �شنت�ّقف 
َبِل  اجْلَ ِمَن  َنَزَل  )َومَلَّا  كثرية:  مب�اعظ  النا�س  من  األآألف  ف�عظ  كفرناح�م، 
اأََرْدَت  اإِْن  ُد،  �َشيِّ »َيا  َقاِئاًل:  َلُه  َو�َشَجَد  َجاَء  َقْد  اأَْبَر�ُس  َواإَِذا  َكِثرَيٌة.  ُجُم�ٌع  َتِبَعْتُه 
َريِن«. َفَمدَّ َي�ُش�ُع َيَدُه َومَلَ�َشُه َقاِئاًل: »اأُِريُد، َفاْطُهْر!«. َوِلْلَ�ْقِت َطُهَر  َتْقِدْر اأَْن ُتَطهِّ
ِلْلَكاِهِن،  ِر َنْف�َشَك  اأَ ْن أَل َتُق�َل ألأََحٍد. َبِل اْذَهْب  ُه. َفَقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »اْنُظْر اأَ َبَر�شُ
َكْفَرَناُح�َم،  َي�ُش�ُع  َدَخَل  َومَلَّا  َلُهْم«.  �َشَهاَدًة  ُم��َشى  ِبِه  اأََمَر  الَِّذي  اْلُقْرَباَن  ِم  َوَقدِّ
َجاَء اإَِلْيِه َقاِئُد ِمَئٍة( قائد املائة Centurion ه� �شابط يف اجلي�س الروماين، 
ن من نح� 600 جندي اأي  حتت اإمرته مائة ع�شكري، وكانت الكتيبة عادة تتك�َّ
كان بها �شتة من قادة املئات، بينما كانت الفرقة تتك�ن من نح� 6000 جندي 
اأمراء يخ�شع لهم قادة املئات. وكان  اأي من ع�شر كتائب، ويف كّل فرقة �شتة 
لقائد املائة �شلطة وا�شعة، اإذ كان القائد امل�شئ�ل عن ِحفظ األأمن والنظام يف 
ًبا  ُد، ُغاَلِمي َمْطُروٌح يِف اْلَبْيِت َمْفُل�ًجا ُمَتَعذِّ املجتمع )َيْطُلُب اإَِلْيِه َوَيُق�ُل: »َيا �َشيِّ

ا«. َفَقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »اأََنا اآِتي َواأَ�ْشِفيِه«())).  ِجدًّ
ما  األإجنيلي  الن�س  القراآين ويف هذا  الن�س  املراد من )الرب�س( يف  وهل 
ملادة  التام  الفقدان  عن  والناجم   Albinism )املهق(  بعن�ان  اأي�شًا  ُيعرف 
امليالنني امل�ش�ؤولة عن �شبغة اجل�شم �ش�اء لل�شعر، اأو اجللد، اأو العينني، فتك�ن 
البهاق  اأم  األأبي�س،  الل�ن  من  وقريبة  جدًا  فاحتة  و�شعره  به  امل�شاب  ب�شرة 
 Leprosy الناجم عن الفقدان اجلزئي ملادة امليالنني، اأم اجلذام Vitiligo

)اإِْن  الت�راة:  من  الالويني  �شفر  من  التالية  األآيات  على  التعليق  يف  جاء  كما 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 8، 7-1.



339339 آيات السيد المسيح

َذا يِف  ىَل اْلَكاِهِن. َفاإِْن َراأَى اْلَكاِهُن َواإِ َتى ِبِه اإِ ْرَبُة َبَر�ٍس َفُي�ؤْ َكاَنْت يِف اإِْن�َشاٍن �شَ
، َفُهَ�  ٍم َحيٍّ ٌح ِمْن حَلْ اِتِئ َو�شَ ْعَر اأَْبَي�َس، َويِف النَّ َ ال�شَّ ريَّ ْلِد َناِتٌئ اأَْبَي�ُس، َقْد �شَ اجْلِ
َبَر�ٌس ُمْزِمٌن يِف ِجْلِد َج�َشِدِه. َفَيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَنَجا�َشِتِه( وكاأنها اإ�شارة اإىل ك�نه 
ْلِد،  �ُس َقْد اأَْفَرَخ يِف اجْلِ �ٌس. لِكْن اإِْن َكاَن اْلرَبَ ُه جَنِ مر�شًا معديًا )أَل َيْحُجُزُه ألأَنَّ
َتَراُه  َما  ُكلِّ  َح�َشَب  َقَدَمْيِه  اإِىَل  َراأْ�ِشِه  ِمْن  ُروِب  امْلَ�شْ ِجْلِد  ُكلَّ  �ُس  اْلرَبَ ى  َوَغطَّ
ى ُكلَّ ِج�ْشِمِه، َيْحُكُم ِبَطَهاَرِة  �ُس َقْد َغطَّ َذا اْلرَبَ َعْيَنا اْلَكاِهِن، َوَراأَى اْلَكاِهُن َواإِ
�ًشا.  ٌم َحيٌّ َيُك�ُن جَنِ ُه َطاِهٌر. لِكْن َيْ�َم ُيَرى ِفيِه حَلْ . اإِنَّ ُروِب. ُكلُُّه َقِد اْبَي�سَّ امْلَ�شْ
ُه َبَر�ٌس.  �ٌس. اإِنَّ يُّ جَنِ يَّ َيْحُكُم ِبَنَجا�َشِتِه. اللَّْحُم احْلَ َفَمَتى َراأَى اْلَكاِهُن اللَّْحَم احْلَ
ْرَبُة  يُّ َواْبَي�سَّ َياأِْتي اإِىَل اْلَكاِهِن. َفاإِْن َراآُه اْلَكاِهُن َواإَِذا ال�شَّ ُثمَّ اإِْن َعاَد اللَّْحُم احْلَ

ُه َطاِهٌر())). ُروِب. اإِنَّ اَء، َيْحُكُم اْلَكاِهُن ِبَطَهاَرِة امْلَ�شْ اَرْت َبْي�شَ َقْد �شَ
هذا  )يف  املقد�س  �شرح الكتاب  يف  فكري  اأنط�ني��س  القم�س  قال  حيث 
فلم  الرب�س  ا�شم  جميعها  على  اأطلق  جلدية  اأمرا�س  عدة  جند  األإ�شحاح 
يكن هناك طب باملعنى املفه�م لنا األآن، ولكن اهلل كان ل�شعبه كل �شيء، ه� 
الطبيب والقا�شي واملهند�س وكان الكهنة هم رجال اهلل يعطيهم حكمة للقيام 
بهذه األأعمال. وهذه األأمرا�س اجللدية منها ما ه� غري معدي كالبهاق وه� 
وهناك  اجللد.  يف  بي�شاء  بقع  �شكل  على  ويظهر  معدي،  غري  مناعي  مر�س 
Leprosy وهذا املر�س معدي باملعا�شرة  مر�س اجلذام وهذا معروف با�شم 
بني املري�س وَمن ح�له ويجب عزل املري�س حتى أل تنت�شر العدوى. لكن هناك 
اأي�شًا ألإظهار خط�رتها واأنهم  اأطلق الكتاب عليها ا�شم بر�س  اأمرا�س اأخرى 

1. الكتاب املقد�س: �شفر الالويني، األإ�شحاح 13، 17-9.
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يجب اأن يتعامل�ا معها كما يتعامل�ن مع الرب�س فيعزل�ا املري�س فهي اأمرا�س 
واأي�شا ه� م�شمى   Leprosy اأما مر�س اجلذام  )اأمرا�س جلدية(...  معدية 
األإن�شان  جلد  ي�شّ�ه  فه�  وخطري  معدي،  خميف  جلدي  مر�س  ه�  بر�س  هنا 
ويحدث عاهات باجل�شم، وله م�شاعفات �شديدة يف اأدواره اخلطرية ألأنه قد 
ي�شقط ال�شعر من الراأ�س واحل�اجب. وقد يت�شبب يف اإ�شقاط عقد األأ�شابع يف 
و�شقف  واألأنف  األأظافر  تت�شاقط  ثم  األأخرى.  بعد  ال�احدة  والقدمني  اليدين 
احللق وتتاآكل اللثة وت�شقط األأ�شنان وت�شيع العينان تدريجًيا. ومع اأن اآألم هذا 

املر�س لي�شت حادة اإأل اأنها جتعل املري�س يف حزن عظيم())).
•• أمراض متعّددة:

فاإن  املر�س،  من  ن�عني  اإبراء  عن  حتدث  قد  الكرمي  القراآن  كان  واإذا 

1.https://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Taf-
sir-01-Old-Testament/Father-Antonious-Fekry/03-Sefr-El-Lawyeen/Taf-
seer-Sefr-El-Lawieen__01-Chapter-13.html

Leprosy اجْلذام
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Albinism المهق

Vitiligo ابْلهاق
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اإبراء  على  التامة  القدرة  امتلك  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح  اأّن  اعتربت  األأناجيل 
كافة األأمرا�س، وب�ش�رة تلقائية ودائمة. وفيما يلي مناذج من تلك الن�ش��س: 
ِليِل ُيَعلُِّم يِف   اإجنيل مّتى - اأمرا�س متعددة: )َوَكاَن َي�ُش�ُع َيُط�ُف ُكلَّ اجْلَ
ْعب.  ْعٍف يِف ال�شَّ اِمِعِهْم، َوَيْكِرُز ِبِب�َشاَرِة امْلََلُك�ِت)))، َوَي�ْشِفي ُكلَّ َمَر�ٍس َوُكلَّ �شَ جَُمَ
اِبنَي ِباأَْمَرا�ٍس  َقَماِء امْلُ�شَ ُروا اإَِلْيِه َجِميَع ال�شُّ َة. َفاأَْح�شَ ُه يِف َجِميِع �ُش�ِريَّ َفَذاَع َخرَبُ
ُجُم�ٌع  َفَتِبَعْتُه  َف�َشَفاُهْم.  َوامْلَْفُل�ِجنَي،  ُروِعنَي  َوامْلَ�شْ َوامْلََجاِننَي  َتِلَفٍة،  خُمْ َواأَْوَجاٍع 

.((() ِة َوِمْن َعرْبِ األأُْرُدنِّ ِليِل َواْلَع�ْشِر امْلُُدِن َواأُوُر�َشِليَم َواْلَيُه�ِديَّ َكِثرَيٌة ِمَن اجْلَ
 ويف اإجنيل مّتى ق�شة اإبراء حماة بطر�س وكثري من املجانني واملر�شى: 
ُم�َمًة، َفَلَم�َس َيَدَها  )َومَلَّا َجاَء َي�ُش�ُع اإِىَل َبْيِت ُبْطُر�َس، َراأَى َحَماَتُه َمْطُروَحًة َوحَمْ
اِننَي َكِثرِييَن،  ُم�ا اإَِلْيِه جَُمَ اَر امْلَ�َشاُء َقدَّ ى، َفَقاَمْت َوَخَدَمْتُهْم. َومَلَّا �شَ مَّ َكْتَها احْلُ َفرَتَ
ِبيِّ  �َشْعَياَء النَّ ى �َشَفاُهْم، ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِباإِ َفاأَْخَرَج األأَْرَواَح ِبَكِلَمٍة، َوَجِميَع امْلَْر�شَ

َنا«())). اْلَقاِئِل: »ُهَ� اأََخَذ اأَ�ْشَقاَمَنا َوَحَمَل اأَْمَرا�شَ
 ويف اإجنيل مّتى اأنه قام بذلك بحق بني اإ�شرائيل فح�شب بلحاظ اأنهم هم 
امل�ّحدون، بينما غريهم من الكنعانيني و�ش�اهم كان�ا وثنيني، وا�شتمر ذلك 
اإىل اأن كان هذا امل�شهد مع امراأة كنعانية من جن�ب لبنان: )ُثمَّ َخَرَج َي�ُش�ُع 
ٌة َخاِرَجٌة ِمْن  ْيَداَء. َواإَِذا اْمَراأٌَة َكْنَعاِنيَّ �َر َو�شَ َرَف اإِىَل َنَ�اِحي �شُ ِمْن ُهَناَك َواْن�شَ
ُن�َنٌة  ُد، َيا اْبَن َداُوَد! ِاْبَنِتي جَُمْ َرَخْت اإَِلْيِه َقاِئَلًة: »اْرَحْمِني، َيا �َشيِّ ِتْلَك التُُّخ�ِم �شَ

1. الكرازة هي املناداة علًنا باألإجنيل للعامِل غري امل�شيحي، والكلمة يف األأ�شل ي�نانية )كريي�ش� 
= Kerysso( اأي يعلن اأو ينادي، ومت تعريبها. 

2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى،4، 25-23.

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى،8، 17-14.
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َها  ِرْفَها، ألأَنَّ َم َتاَلِميُذُه َوَطَلُب�ا اإَِلْيِه َقاِئِلنَي: »ا�شْ ا«. َفَلْم ُيِجْبَها ِبَكِلَمٍة. َفَتَقدَّ ِجدًّ
ِة«.  الَّ �ْشَراِئيَل ال�شَّ َجاَب َوَقاَل: »مَِلْ اأُْر�َشْل اإِألَّ اإِىَل ِخَراِف َبْيِت اإِ يُح َوَراَءَنا!« َفاأَ َت�شِ
َخَذ  ْن ُي�ؤْ ي!« َفاأََجاَب َوَقاَل: »َلْي�َس َح�َشًنا اأَ ُد، اأَِعنِّ َفاأََتْت َو�َشَجَدْت َلُه َقاِئَلًة: »َيا �َشيِّ
بينما  باألأبناء،  امل�ّحدين  اإ�شرائيل  بني  ي�شّبه  ِلْلِكاَلب«.(  َوُيْطَرَح  اْلَبِننَي  ُخْبُز 
ا َتاأُْكُل ِمَن اْلُفَتاِت  ُد! َواْلِكاَلُب اأَْي�شً ي�شّبه ال�ثنيني بالكالب )َفَقاَلْت: »َنَعْم، َيا �َشيِّ
ُة،  اْمَراأَ »َيا  َلَها:  َوَقاَل  َي�ُش�ُع  اأََجاَب  ِحيَنِئٍذ  اأَْرَباِبَها!«.  َماِئَدِة  ِمْن  َي�ْشُقُط  الَِّذي 

اَعِة())). َعِظيٌم اإِمَياُنِك! ِلَيُكْن َلِك َكَما ُتِريِديَن«. َف�ُشِفَيِت اْبَنُتَها ِمْن ِتْلَك ال�شَّ

باإ�شفاء املر�شى جماعيًا يف )بيت �شيدا(:  اأنه قام  اإجنيل مرق�س   ويف 
ٍة اإِىَل  ى َعَلى اأَ�ِشرَّ )َفَطاُف�ا َجِميَع ِتْلَك اْلُك�َرِة امْلُِحيَطِة، َواْبَتَداأُوا َيْحِمُل�َن امْلَْر�شَ
ى  ُع�ا امْلَْر�شَ َياٍع، َو�شَ ْو �شِ ُه ُهَناَك. َوَحْيُثَما َدَخَل اإِىَل ُقرًى اأَْو ُمُدٍن اأَ َحْيُث �َشِمُع�ا اأَنَّ

يِف األأَ�ْشَ�اِق، َوَطَلُب�ا اإَِلْيِه اأَْن َيْلِم�ُش�ا َوَلْ� ُهْدَب َثْ�ِبِه. َوُكلُّ َمْن مَلَ�َشُه �ُشِفَي())).

اِم  َحِد األأَيَّ  ويف اإجنيل ل�قا اأنه قام باإ�شفاء مري�س م�شاب بال�شلل: )َويِف اأَ
ال�شريعة  خ�ش��س  اأو  الت�راة  اُم��ِس(  ِللنَّ َوُمَعلُِّم�َن  ي�ِشيُّ�َن  َفرِّ َوَكاَن  ُيَعلُِّم،  َكاَن 
َوَكاَنْت  َواأُوُر�َشِليَم.  ِة  َواْلَيُه�ِديَّ ِليِل  اجْلَ ِمَن  َقْرَيٍة  ُكلِّ  ِمْن  اأََتْ�ا  َقْد  َوُهْم  )َجاِل�ِشنَي 
َوَكاُن�ا  َمْفُل�ًجا،  اإِْن�َشاًنا  ِفَرا�ٍس  َعَلى  َيْحِمُل�َن  ِبِرَجال  َواإَِذا  ِل�ِشَفاِئِهْم.  بِّ  الرَّ ُة  ُق�َّ
ُع�ُه اأََماَمُه. َومَلَّا مَِلْ َيِجُدوا ِمْن اأَْيَن َيْدُخُل�َن ِبِه ِل�َشَبِب  َيْطُلُب�َن  اأْن َيْدُخُل�ا ِبِه اأَو َي�شَ
اَم  ْ�ُه َمَع اْلِفَرا�ِس ِمْن َبنْيِ األأَُجرِّ اإِىَل اْلَ��ْشِط ُقدَّ ْطِح َوَدلَّ ِعُدوا َعَلى ال�شَّ ْمِع، �شَ اجْلَ
ا َراأَى اإِمَياَنُهْم َقاَل َلُه: »اأَيَُّها األإِْن�َشاُن، َمْغُف�َرٌة َلَك َخَطاَياَك«. َفاْبَتَداأَ  َي�ُش�َع. َفَلمَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى،15، 28-21.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 6، 56-54.
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ُروَن َقاِئِلنَي »َمْن هَذا الَِّذي َيَتَكلَُّم ِبَتَجاِديَف؟ َمْن َيْقِدُر  ي�ِشيُّ�َن ُيَفكِّ اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
َجاَب َوَقاَل َلُهْم: »َماَذا  اأَْن َيْغِفَر َخَطاَيا اإِألَّ اهلُل َوْحَدُه؟« َف�َشَعَر َي�ُش�ُع ِباأَْفَكاِرِهْم، َواأَ
ُيَقاَل:  اأَْن  اأَْم  َلَك َخَطاَياَك،  َمْغُف�َرٌة  ُيَقاَل:  اأَْن  اأَْي�َشُر:  ا  َ اأَميُّ ُقُل�ِبُكْم؟  ُروَن يِف  ُتَفكِّ
َيْغِفَر  اأَْن  األأَْر�ِس  َعَلى  �ُشْلَطاًنا  األإِْن�َشاِن  ألْبِن  اأَنَّ  َتْعَلُم�ا  ِلَكْي  َولِكْن  َواْم�ِس؟  ُقْم 
َبْيِتَك!«.  اإِىَل  َواْذَهْب  ِفَرا�َشَك  َواْحِمْل  ُقْم  اأَُق�ُل:  »َلَك  ِلْلَمْفُل�ِج:  َقاَل  َطاَيا«،  اخْلَ
ى اإِىَل َبْيِتِه َوُهَ�  َطِجًعا َعَلْيِه، َوَم�شَ اِل َقاَم اأََماَمُهْم، َوَحَمَل َما َكاَن ُم�شْ َفِفي احْلَ
َنا َقْد  ُدوا اهلَل، َواْمَتالأُوا َخْ�ًفا َقاِئِلنَي: »اإِنَّ ٌة َوجَُمَّ ِميَع َحرْيَ ُد اهلَل. َفاأََخَذِت اجْلَ جِّ مُيَ

َراأَْيَنا اْلَيْ�َم َعَجاِئَب!«())).

ْيَداَء، َوَجاَء اإىَِل  �َر َو�شَ ا ِمْن ُتُخ�ِم �شُ ْي�شً  وهكذا اأبراأ األأ�شم: )ُثمَّ َخَرَج اأَ
ِليِل يِف َو�ْشِط ُحُدوِد امْلُُدِن اْلَع�ْشِر( حلف املدن الع�شرة اأو الديكاب�ل�س  َبْحِر اجْلَ
بالالتينية Decapolis ه� حتالف روماين اأن�شاأه األإمرباط�ر ب�مبي��س الكبري 
الغر�س  وكان  ال�شام،  بالد  منطقة  مدن  اأهم  من  ع�شرة  و�شّم  ق.م،  عام 64 
منه ال�ق�ف �شد نف�ذ األأنباط يف اجلن�ب. كانت هذه املدن تقع على احلدود 
ال�شرقية لالمرباط�رية الرومانية يف جن�ب �شرق بالد ال�شام يف القرنني األأول 
قبل امليالد واألأول بعد امليالد. تعني كلمة )ديكا( الع�شر، اأما )ب�لي�س( فتعني 

)املدن(، وجمعهما )=املدن الع�شرة(، وهذه املدن هي كالتايل: 

1. �شكيت�ب�ل�س »بي�شان« يف فل�شطني.
2. هيب��س »�ش��شيتا/ احل�شن / خربة �ش��شة / قلعة احل�شن« يف فل�شطني.

3. دم�شق يف �ش�رية.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحلح 15، 26-17.
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4. رافانا »اأبيال / حرثا / ق�يلبة« يف األأردن.
5. قناتا »كناثا /كاناثا/ قن�ات« يف �ش�رية.

6. بيال »طبقة فحل« يف األأردن.
7. دي�ن »داي�ن / دي�م / دي�ن / اأيدون / تل احل�شن« يف األأردن.

8. جريا�شا »اجلر�س« يف األأردن.
9. فالدلفيا »ربة عم�ن / عّمان« يف األأردن.

10. َجَدرة »َجدارا / اأم قي�س« يف األأردن.

َلْيِه  ْعَقَد( اأي ل�شانه منعقد مرب�ط فال ينطق )َوَطَلُب�ا اإِ مَّ اأَ �شَ )َوَجاُءوا اإَِلْيِه ِباأَ
اِبَعُه يِف اأُُذَنْيِه  �شَ َع اأَ ْمِع َعَلى َناِحَيٍة، َوَو�شَ َع َيَدُه َعَلْيِه. َفاأََخَذُه ِمْن َبنْيِ اجْلَ اأَْن َي�شَ
اْنَفِتْح.  اأَِي  َثا«.  »اإِفَّ َلُه:  َوَقاَل  نَّ  َواأَ َماِء،  ال�شَّ َنْحَ�  َنَظَرُه  َوَرَفَع  ِل�َشاَنُه،  َومَلَ�َس  َوَتَفَل 
طِلَقة  ب�ش�رة  ُم�ْشَتِقيًما(  َوَتَكلََّم  ِل�َشاِنِه،  ِرَباُط  َواْنَحلَّ  اأُْذَناُه،  اْنَفَتَحْت  َوِلْلَ�ْقِت 
اُهْم َكاُن�ا ُيَناُدوَن اأَْكرَثَ  ْن أَل َيُق�ُل�ا ألأََحٍد. َولِكْن َعَلى َقْدِر َما اأَْو�شَ اُهْم اأَ )َفاأَْو�شَ
مَّ َي�ْشَمُع�َن  ُه َعِمَل ُكلَّ �َشْيٍء َح�َشًنا! َجَعَل ال�شُّ َكِثرًيا. َوُبِهُت�ا اإِىَل اْلَغاَيِة َقاِئِلنَي: »اإِنَّ

ْر�َس َيَتَكلَُّم�َن«())). َواخْلُ

اإبراء  امل�شيح يف  به  اأّن ِمن بني ما قام  األأناجيل ما يدل على   وجند يف 
مثاًل:  ل�قا  اإجنيل  ففي  املجانني،  اأج�شاد  من  ال�شياطني  اأخرج  اأن  املر�شى 
َوَمَعُه  اهلِل،  َلُك�ِت  مِبَ ُر  َوُيَب�شِّ َيْكِرُز  َوَقْرَيٍة  َمِديَنٍة  يِف  َي�ِشرُي  َكاَن  اأََثِر ذِلَك  )َوَعَلى 
َمْرمَيُ  ْمَرا�ٍس:  َواأَ يَرٍة  �ِشرِّ اأَْرَواٍح  ِمْن  �ُشِفنَي  َقْد  ُكنَّ  �َشاِء  النِّ َوَبْع�ُس  َع�َشَر.  األْثَنا 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 7، 37-31.



آيات السيد المسيح346346



347347 آيات السيد المسيح

َة الَِّتي َخَرَج ِمْنَها �َشْبَعُة �َشَياِطنَي( �شُتذَكر هذه ال�شخ�شية  ِتي ُتْدَعى امْلَْجَدِليَّ الَّ
ُة،  ا اْمَراأَُة ُخ�ِزي َوِكيِل ِهرُيوُد�َس، َو�ُش��َشنَّ جُمددًا يف بحث �شلب امل�شيح )َوُيَ�نَّ

.((() َواأَُخُر َكِثرَياٌت ُكنَّ َيْخِدْمَنُه ِمْن اأَْمَ�اِلِهنَّ

 ويف نف�س هذا األإ�شحاح جند حادثة اأخرى من هذا القبيل: )َو�َشاُروا اإِىَل 
ِليِل. َومَلَّا َخَرَج اإِىَل األأَْر�ِس ا�ْشَتْقَبَلُه َرُجٌل ِمَن  نَي الَِّتي ِهَي ُمَقاِبَل اجْلَ َدِريِّ ُك�َرِة اجْلَ
امْلَِديَنِة َكاَن ِفيِه �َشَياِطنُي ُمْنُذ َزَماٍن َطِ�يل، َوَكاَن أَل َيْلَب�ُس َثْ�ًبا، َوأَل ُيِقيُم يِف َبْيٍت، 
ْ�ٍت َعِظيٍم: »َما يِل َوَلَك  َرَخ َوَخرَّ َلُه، َوَقاَل ِب�شَ ا َراأَى َي�ُش�َع �شَ َبْل يِف اْلُقُب�ِر. َفَلمَّ
ِج�َس  النَّ وَح  الرُّ اأََمَر  ُه  ألأَنَّ َبِني!«.  ُتَعذِّ أَل  اأَْن  ِمْنَك  اأَْطُلُب  ؟  اْلَعِليِّ اْبَن اهلِل  َي�ُش�ُع  َيا 
ِب�َشاَل�ِشل  ُرِبَط  َوَقْد  َيْخَطُفُه،  َكاَن  َكِثرٍي  َزَماٍن  ُمْنُذ  ُه  َيْخُرَج ِمَن األإِْن�َشاِن. ألأَنَّ اأَْن 
اِري. َف�َشاأََلُه  ْيَطاِن اإِىَل اْلرَبَ ُبَط َوُي�َشاُق ِمَن ال�شَّ ُرو�ًشا، َوَكاَن َيْقَطُع الرُّ َوُقُي�ٍد حَمْ
ُئ�ُن«. ألأَنَّ �َشَياِطنَي َكِثرَيًة َدَخَلْت ِفيِه( اأي  َي�ُش�ُع ِقاِئاًل: »َما ا�ْشُمَك؟« َفَقاَل: »جَلِ
َهاِب اإِىَل  ْن أَل َياأُْمَرُهْم ِبالذَّ كاأنه �شار ملجاأ لل�شياطني ياأوون اإليه )َوَطَلَب اإَِلْيِه اأَ
َبِل، َفَطَلُب�ا اإَِلْيِه اأَْن َياأَْذَن  اْلَهاِوَيِة. َوَكاَن ُهَناَك َقِطيُع َخَناِزيَر َكِثرَيٍة َتْرَعى يِف اجْلَ
يِف  َوَدَخَلْت  األإِْن�َشاِن  ِمَن  َياِطنُي  ال�شَّ َفَخَرَجِت  َلُهْم.  َفاأَِذَن  ِفيَها،  ُخ�ِل  ِبالدُّ َلُهْم 
َراأَى  ا  َفَلمَّ َواْخَتَنَق.  ِة  اْلُبَحرْيَ اإِىَل  ُرِف  اجْلُ َعَلى  ِمْن  اْلَقِطيُع  َفاْنَدَفَع  َناِزيِر،  اخْلَ
ْوا َما  َياِع، َفَخَرُج�ا ِلرَيَ وا يِف امْلَِديَنِة َويِف ال�شِّ َعاُة َما َكاَن َهَرُب�ا َوَذَهُب�ا َواأَْخرَبُ الرُّ
َياِطنُي َقْد َخَرَجْت ِمْنُه  َجَرى. َوَجاُءوا اإِىَل َي�ُش�َع َفَ�َجُدوا األإِْن�َشاَن الَِّذي َكاَنِت ال�شَّ
ِذيَن َراأَْوا  ا الَّ ُهْم اأَْي�شً ْخرَبَ أَلِب�ًشا َوَعاِقاًل، َجاِل�ًشا ِعْنَد َقَدَمْي َي�ُش�َع، َفَخاُف�ا. َفاأَ
نَي اأَْن َيْذَهَب َعْنُهْم،  َدِريِّ َكْيَف َخَل�َس امْلَْجُن�ُن. َفَطَلَب اإَِلْيِه ُكلُّ ُجْمُه�ِر ُك�َرِة اجْلَ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 8، 3-1.
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َخَرَجْت  الَِّذي  ُجُل  الرَّ ا  اأَمَّ َوَرَجَع.  ِفيَنَة  ال�شَّ َفَدَخَل  َعِظيٌم.  َخْ�ٌف  اُهْم  اْعرَتَ ُه  ألأَنَّ
َرَفُه َقاِئاًل: »اْرجْع اإِىَل  َياِطنُي َفَطَلَب اإَِلْيِه اأَْن َيُك�َن َمَعُه، َولِكنَّ َي�ُش�َع �شَ ِمْنُه ال�شَّ
َنَع اهلُل ِبَك«( وهذا يتعار�س مع ن�ش��س اأخرى ي��شي فيها  ْث ِبَكْم �شَ َبْيِتَك َوَحدِّ
ى َوُهَ� ُيَناِدي  امل�شيح بعدم اإف�شاء األأمر، و�شاأناق�س هذه اجلزئية ألحقًا )َفَم�شَ

َنَع ِبِه َي�ُش�ُع())). يِف امْلَِديَنِة ُكلَِّها ِبَكْم �شَ

حتّدَثت بع�س الن�ش��س ال�شابقة عن ارتباط اجلن�ن بدخ�ل ال�شياطني يف 
ح�ل  املتدّينني  امل�شيحيني  معتقدات  على  ذلك  وانعك�س  امل�شاب،  ال�شخ�س 
ت�شادمًا خالل  وخلق  الزمان،  هذا  اإىل  بع�شهم  عند  وا�شتمر  اجلن�ن،  اأ�شل 
القرون املا�شية مع بع�س األأطباء والنف�شانيني الذين رف�ش�ا �شّحة ذلك. ومِل 
يقت�شر األأمر -بح�شب بع�س األأناجيل- على ال�شيد امل�شيح يف اإبراء املر�شى، 
وطلب  تالميذه،  للح�اريني  القدرة  هذه  اأعطى  اأنه  الن�ش��س  تلك  تذُكر  بل 
لي�شف�ا املر�شى ب�ش�رة غري معه�دة و)اإعجازية(  األأر�س  منهم األنت�شار يف 
كما يفعل ه�، فلعل يف عملهم هذا يخّفف�ن من معاناة املر�شى، وي�شاعدهم 
والروايات  ال�شينما  عامِل  يف  الي�م  وجند  واحد.  اآن  يف  الدع�ة  ن�شر  يف  ذلك 
الغربية انعكا�شًا وا�شحًا لهذا املعتَقد، ودور رجال الكني�شة الذين هم يف مقام 
النيابة عن �شمعان )بطر�س( كبري احل�اريني يف اإخراج ال�شياطني من اأج�شاد 

امل�شك�نني بها باأل�شتعانة بال�شليب والكتاب املقد�س وبع�س األأوراد واألأذكار.

وقد انق�شم مف�شرو القراآن الكرمي وعلماء الدين امل�شلمني يف اإمكانية تاأثري 
يك�ن ذلك  بحيث  اأي�شًا،  وج�شده  بل  األإن�شان،  على عقل  ال�شيطان من اجلّن 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 8، 39-26.
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�شببًا للمر�س العقلي اأو اجل�شدي وكذلك النف�شي بالّتبع، أل�شيما عند تف�شري 
َيَتَخبَُّطُه  ِي  اذَّلَّ َيُقوُم  َكَما  إاِلَّ  َيُقوُموَن  الَ  بَا  الّرِ ُكُلوَن 

ْ
َيأ ِيَن  {اذَّلَّ »تعاىل«:  ق�له 
.((({ ْيَطاُن ِمَن الَْمّسِ الشَّ

واعترب الطباطبائي اأن الت�شبيه ال�ارد يف األآية أل يخل� عن اإ�شعار بج�از حتّقق 
ذلك يف م�رد اجلن�ن يف اجلملة، فاإّن األآية واإْن مِل َتدّل على اأّن كّل جن�ن ه� ِمن 
م�ّس ال�شيطان، لكّنها أل تخل� عن اإ�شعار باأّن ِمن اجلن�ن ما ه� م�ّس �شيطاين، 
ولي�س بال�شرورة اأن يك�ن م�سٌّ من اإبلي�س نف�شه، ألأّن م�شطلح ال�شيطان ُيطلق 
على اإبلي�س وعلى �شرار اجلن، واملتيقن من اإ�شعار األآية اأّن للجن �شاأنًا يف بع�س 

املم�ش��شني اإْن مِل يكن يف كّلهم. ومِل يرت�س ق�ل بع�س املف�شرين باأن:
كان�ا  حيث  الباطلة،  اعتقاداتهم  بع�س  يف  النا�س  عاّمة  جُتاري  األآية   .1
يعتقدون بت�شرف اجلن يف املجانني. واأن الكالم جُمّرد ت�شبيه خاٍل عن احلكم، 
ولذا فال مانع من اأن تك�ن املعل�مة املذك�رة هنا خاطئة. اأي اأن ه�ؤألء األآكلني 

للربا حالهم حال املجن�ن الذي يعتقد النا�س اأن ال�شيطان يتخبطه من امل�س.
ولغ�  الباطل  اإىل  كالمه  يف  ي�شتند  اأن  من  اأجّل  اهلل  باأن  ذلك  على  ورّد 
الق�ل باأيِّ نحٍ� كان من األ�شتناد اإأل مع بيان بطالنه ورّده على قائله، وقد قال 
يََديِْه  َبنْيِ  ابْْلَاِطُل ِمن  تِيِه 

ْ
َيأ َعِزيٌز، ال  لَِكَتاٌب  »تعاىل«: يف و�شف كالمه: {ِإَونَُّه 

َوال ِمْن َخلِْفِه تزََنِيٌل ّمِْن َحِكيٍم مَْحِيٍد})))، وقال »تعاىل«: {إِنَُّه لََقْوٌل َفْصٌل، َوَما 
ُهَو بِالَْهْزِل}))).

1. البقرة:275.
2. ف�شلت:42-41.
3. الطارق:14-13.
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2. اهلل اأعدل من اأن ي�شّلط ال�شيطان على عقل عبده اأو على عبده امل�ؤمن.
العدل  ينايف  ال�شياطني  بت�شّلط  العقل  اإذهاب  كان  اإذا  باأنه  ذلك  على  ورّد 
األإلهي، فكذلك اإذهاب العقل باأّي �شبب طبيعي اآخر يق�ل به األأطباء �شيك�ن 
اأي�شًا منافيًا للعدل األإلهي، ففي احلالتني م�جد ال�شياطني واألأ�شباب األأخرى 
ه� اهلل وه� الذي مكنها من الت�شبيب يف اجلن�ن. ثم أل اإ�شكال يف ن�شبة ذلك 
اإىل اهلل يف احلالتني، ألأّن التكليف �شريتفع بذلك عن األإن�شان. والذي أل يج�ز 
ن�شبته اإىل اهلل ه� اأن ي�شّلط ال�شيطان على عقل األإن�شان فريى احل�َشن قبيحًا 
من  وملزيد  حما�َشبًا))).  األإن�شان  ويبقى  عقاًل،  العقل  وَيبقى  ح�شنًا،  والقبيَح 
ت��شيح راأيه، اعترب العالمة الطباطبائي اأن ا�شتناد اجلن�ن اإىل ال�شيطان لي�س 
على نح� مبا�شر، وبال وا�شطة، بل يك�ن من خالل اإحداث ال�شيطان خللٍل يف 
اآّفٍة يف دماغه، مبا ي�ؤّدي اإىل جن�نه. ولكي تك�ن امل�شاألة  اأو  اأع�شاب األإن�شان 
اأكرث قب�أًل، �شّبه العالمة ما يفعله ال�شيطان مبا يفعله املَلك حني تتحقق الكرامة 

ل�شاحبها، فاإّن املَلك يق�م بت�ظيف األأ�شباب الطبيعية لتتحّقق الكرامة.
ال�شالم«  »عليه  اأي�ب  ق�شة  يف  جاء  مبا  الطباطبائي  العالمة  ا�شت�شهد  ثم 
ْيَطاُن بُِنْصٍب  يِِنَ الشَّ يِّنِ َمسَّ

َ
يُّوَب إِْذ نَاَدى َربَُّه أ

َ
حيث قال »تعاىل«: {َواْذُكْر َعْبَدنَا أ

رَْحُم 
َ
نَت أ

َ
يِِنَ الرَضُُّّ َوأ يِّنِ َمسَّ

َ
يُّوَب إِْذ نَاَدى َربَُّه أ

َ
َوَعَذاٍب})))، وق�له »�شبحانه«: {وَأ

ر ه� املر�س وله اأ�شباب طبيعية ظاهرة يف البدن، ولكنه مع  الرَّامِْحِنَي})))، وال�شُّ
هذا ن�شب ما به من املر�س امل�شتند اإىل اأ�شبابه الطبيعية اإىل ال�شيطان. 

1. الطباطبائي: امليزان، ج2، �س413-412.
2. �س:43.

3. األأنبياء:83.
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وما  )هذا  اأن  معتربًا  األآخر  الراأي  اأ�شحاب  على  هج�مًا  العالمة  �شّن  ثم 
ي�شبهه، من األآراء املادية التي دبت يف اأذهان عدة من اأهل البحث من حيث مِل 
ي�شعروا بها، حيث اإن اأ�شحاب املادة ملا �شمع�ا األإلهيني ي�شندون احل�ادث اإىل 
اهلل »�شبحانه«، اأو ي�شندون بع�شها اإىل الروح اأو امللك اأو ال�شيطان ا�شتبه عليهم 
األأمر فح�شب�ا اأن ذلك اإبطال للعلل الطبيعية واإقامة ملا وراء الطبيعة مقامها، 

ومِل يفقه�ا اأن املراد به تعليٌل يف ط�ل تعليل، أل يف عر�س تعليل())).

الطباطبائي  العالمة  مع  واّتفق  الق�لني  اهلل  ف�شل  العالمة  كّرر  وفيما 
بخ�ش��س عدم تعار�س ذلك مع العدل األإلهي، اإأل اأنه  ا�شتقرب ورود اللفظ 

على اأ�شا�س املجاز أل على اأ�شا�س احلقيقة، م�شتدأًل بالتايل:

1. القراآن ي�ؤكد على اأن دور ال�شيطان األأول واألأخري ه� اإثارة و�شاو�س ال�شر 
وحماولة األإ�شالل، باإرادة األإن�شان واختياره.

2. القراآن ينفي �شيطرة ال�شيطان على األإن�شان بامل�شت�ى الذي أل ي�شتطيع معه 
َعلَْيِهْم  لََك  لَيَْس  ِعَباِدي  ال�ق�ف اأمامه، وأل ميلك اإأل الر�ش�خ ل�شلطانه: {إِنَّ 
الر�ش�خ  اأن  على  تدل  اتََّبَعَك}  َمِن  {إاِلَّ  فق�له  اتََّبَعَك})))،  َمِن  إاِلَّ  ُسلَْطاٌن 

�شادر عن اإرادة األإن�شان.

اإىل  قناعة  من  األإن�شان  نقل  على  تك�يني  �شلطان  لل�شيطان  يكن  مِل  اإذا   .3
قناعٍة م�شاّدٍة يف م��ش�ع الكفر واألإميان واخلري وال�شّر، فكيف يك�ن له �شلطان 
على اإلغاء عقل األإن�شان بالكلية من خالل و�شائل غري منظ�رة أل ميلك األإن�شان 

1. الطباطبائي: امليزان، ج2، �س 413.
2. احلجر:42.
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اأمامها القدرة على األمتناع)))؟

ال�شيطان على  ت�شليط  اأن  اعترب  لتاأكيد كالمه، حيث  اأخرى  نقطة  واأ�شاف 
عقل األإن�شان بحيث يتمّكن ِمن اأن ي�شلبه منه قد يتنافى مع تكرمي األإن�شان من 
خالل عقله، وبامل�شت�ى الذي اأمر اهلل ال�شيطان بال�شج�د ألآدم، وجعله خليفة 
اهلل يف األأر�س، فكيف يجعله -بعد ذلك- حتت رحمته يف اأقد�س �شيء وهبه اهلل 
له وميزه به على خمل�قاته األأخرى؟ اإّن جعل األإن�شان األع�بًة يف يد ال�شيطان 
يعبث به كيف ي�شاء من خالل ال��شائل اخلفية التي ميلكها �شد األإن�شان يتنافى 

وتكرمي هذا األإن�شان من خالل عقله. 

بنتيجة  ن�شتطيع اخلروج  العر�س،  اأ�شاف ف�شل اهلل: )ومن خالل هذا  ثم 
حا�شمة، وهي اأن كلمة ال�شيطان هنا أل يراد بها اإبلي�س، كما مِل يرد منها ذلك 
يف ما حكاه اهلل عن اأي�ب، فاإن الظاهر اإرادة ال�شر واملر�س منه، أل على اأ�شا�س 
اأن ال�شيطان ه� ال�شبب األأعمق يف �شل�شلة األأ�شباب الطبيعية، بل على اأ�شا�س 

ا�شتعمال اللفظ يف املر�س نف�شه ونح�ه... واهلل العامِل())).

وألبد اأن اأ�شيف نقطة هنا، وهي اأننا ل� افرت�شنا اأن القراآن الكرمي قد اأقّر 
وب�ا�شطة  ال�شيطاين  امل�س  خالل  من  لعقله  األإن�شان  فقدان  يف  ال�شيطان  دور 
ت�شكن  اأن  على  قادرة  ال�شياطني  اأّن  يعني  أل  هذا  فاإّن  الطبيعية،  األأ�شباب 
األإجنيلية  الن�ش��س  ظاهر  من  املفه�م  ه�  كما  وت�شت�طنه  الب�شري  اجل�شد 
كان  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح  ال�شيد  اأن  نق�ل  وبحيث  بع�شها،  ا�شتعر�شنا  التي 

1. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج2، �س 532-530.

2. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج2، �س 533-532.
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ي�شتخدم ُطرقًا معينة يخرج بها ال�شياطني من األأج�شاد امل�شك�نة بها، وهكذا 
فعل احل�اري�ن، ويفعله الق�شاو�شة الي�م من خالل ما ورث�ه من علم يف هذا 

األإطار، والذي يع�د يف األأ�شا�س اإىل امل�شيح وتالمذته، ف�شّتان بني األأمرين.
وكما ذكرت من قبل، فاإّننا ل� قارنا ما جاء يف القراآن الكرمي بخ�ش��س هذه 
يحّدد  القراآن  اأن  �شنجد  األأناجيل،  وما جاء يف  ال�شالم«  »عليه  للم�شيح  األآية 
اأو�شع  دائرة  األأناجيل  ن�ش��س  �شملت  بينما  واألأبر�س،  األأكمه  باإبراء  ذلك 
بحيث �شملت كل حالة مَر�شية، وأل ن�شتطيع اأن ن�ؤّكد ذلك وأل اأن ننفيه، واإن كّنا 

أل ن�شحح مق�لة اإخراج ال�شياطني من اأج�شاد املجانني كما جاء يف األأناجيل.
هذا، وقد تكّرر معنا يف الن�ش��س ال�شابقة - و�شياأتي يف اآية األإحياء اأي�شًا- 
طلب ال�شيد امل�شيح من الذين ي�شافيهم ومن تالميذه اأن أل يخربوا النا�س باأنه 
اأي دألئل وعالئم على  اآيات،  اأنها  اأتى بتلك األآيات... فلماذا؟ واملفرو�س  قد 
اأحد  اأن يعرف  ُيِرد  وانت�شار خربها يف �شاحله. فلماذا مِل يكن  نب�ته،  �شّحة 
بذلك؟ ثم مّر علينا ن�سٌّ يف األإ�شحاح 8 من اإجنيل ل�قا ي�شتمل على اأمر امل�شيح 
ألأحد امل�شافني من اجلن�ن اأن يذهب ويخرب النا�س مبا جرى، وهذا يتعار�س 
اإظهار  �شار  بحيث  الظروف  تغريت  فهل  بالكتمان...  األآمرة  الن�ش��س  مع 
األأمر م�شم�حًا به اأم اأن األأمر كان متغريًا بح�شب البلد، اأم اأن األأمر باألإذاعة 
ه� املقب�ل أل الكتمان؟ من ال�ا�شح اأن األأمر بالكتمان أل يتنا�شب مع الغاية من 
اآية )معجزة( األإبراء، فاملفرو�س اأنها و�شيلة من و�شائل األإقناع ب�شحة نب�ته، 
اإأل اأن يقال اأنه مبرور ال�قت وازدياد ق�ة امل�شيح يف دع�ته انزعج اليه�د ب�شدة، 
ف�شاروا يرتّب�ش�ن بامل�شيح ليكت�شف�ا مكانه فيقتل�ه، كما تدل على ذلك بع�س 
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الن�ش��س األإجنيلية التي �شتمّر معنا، ولذا قّرر امل�شيح اأن يقّدم خدمته للنا�س 
باإبرائهم من اأمرا�شهم على اأن يجعل ذلك بعيدًا عن األأ�ش�اء.

•• إحياء الموتى:
ْحىَِي الَْمْوىََت بِإِْذِن 

ُ
ّبُِكْم َوأ يِّنِ قَْد ِجْئُتُكم بِآيٍَة ّمِن رَّ

َ
ائِيَل أ {َوَرُسوالً إىََِل بيَِِن إرِْْسَ

ْؤِمننَِي}))). اهَللِ إِنَّ يِِف َذلَِك آليًَة لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّ
يَّدتَُّك 

َ
أ إِْذ  تَِك  َوادَِلَ َوىَلََعَ  َعلَْيَك  نِْعَميِِت  اْذُكْر  َمْرَيَم  اْبَن  ِعيىََس  يَا  اهَلُل  قَاَل  {إِْذ 

َكَفْفُت  ِإَوْذ  بِإِْذيِِن  الَْمْوىََت  خَُتِْرُج  ِإَوْذ  َوَكْهاًل  الَْمْهِد  يِِف  انلَّاَس  تَُكّلُِم  الُْقُدِس  بُِروِح 
ِيَن َكَفُرواْ ِمْنُهْم إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر  ائِيَل َعنَك إِْذ ِجْئَتُهْم بِابْْلَّيَِناِت َفَقاَل اذَّلَّ بيَِِن إرِْْسَ

بنٌِي}))). مُّ
ذلك  يك�ن  قد  ولكن  الغرابة،  من  �شيء  باألإخراج  التعبري  يف  اأن  يبدو  قد 
للدأللة على اأنه اأحيا من كان قد مات وُدفن، وهذا أل �شك اأ�شعب ت�ش�رًا ممن 

قد يك�ن قد مات قبل دقائق معدودة وما زال يف مكانه.
َبنْيَ  ا  برَُْشً َياَح  الّرِ يُْرِسُل  ِي  وجند مثل هذا التعبري يف ق�له »تعاىل«: {َوُهَو اذَّلَّ
ْخرَْجَنا 

َ
نَزنْلَا بِِه الَْماء َفأ

َ
ّيٍِت َفأ َقلَّْت َسَحابًا ثَِقاالً ُسْقَناُه بِْلَدََلٍ مَّ

َ
يََدْي رمَْْحَتِِه َحيِتَّ إَِذا أ

ُروَن}))). ِ اثلََّمَراِت َكَذلَِك خُنِْرُج الَْمْوىََت لََعلَُّكْم تََذكَّ
بِِه ِمن لُُكّ

وق�شة األعازر التي �شنذكرها ألحقًا واملثَبتة يف اإجنيل ي�حنا ت�ؤّكد هذا املعنى، 
اإذ تتحّدث عن اإحياء امليت بعد دفنه وبقائه يف القرب اأربعة اأيام، حتى اأن اأخته 

1. اآل عمران:49.
2. املائدة:110.

3. األأعراف:57.
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ترّددت يف األ�شتجابة لطلب امل�شيح حيث قال لها باأن ترفع احلجر الذي ي�شّد 
فتحة املغارة حيث ُدفن اأخ�ها، ألأنه �شيك�ن قد اننّت، فكيف يع�د اإىل احلياة؟

فقد كان من بني طرق الدفن التي كانت �شائدة يف فل�شطني اأن ي��شع امليت 
يف مغارة وُيغلق عليه بحجر، وقد ُيدفن يف األأر�س. وجند يف ق�شة وفاة ال�شيدة 
�شارة زوج النبي اإبراهيم »عليه ال�شالم« اأنه دفنها يف مغارة املكفيلة كما مّر 

معنا يف كتاب و�شل�شلة حما�شرات )اأب� األأنبياء(.

بالطبع هذا أل يعني اأنه »عليه ال�شالم« كان يحيي امل�تى بنف�شه، بل اهلل ه� 
املحيي واملميت، ولعل هذا ه� �شبب اإ�شافة عبارة )باإذن اهلل( كما مّر معنا، 
وكما ي�ؤكد القراآن الكرمي اأن مطلق األآيات )املعجزات( اإمنا ياأتي بها الر�شل 
يِِتَ 

ْ
ن َيأ

َ
باإذن اهلل، أل باإرادة �شخ�شية وأل با�شتقاللية عن اهلل: {َوَما اََكَن لَِرُسوٍل أ

مغارة لدَلفن يِف فلسطني وأمامها حجر دائري يعمل كباب
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بِآيٍَة إاِلَّ بِإِْذِن اهَللِ}))). وهكذا فاإن اهلل ه� ال�شايف باألأ�شالة، وما امل�شيح »عليه 
ال�شالم« اإأل و�شيلة و�شبب لتحقيق ذلك، كما اأن ملك امل�ت �شبب لتحقيق ذلك، 
األإجنيلي  الن�س  من  و�شياأتي  ذلك،  لتحقيق  �شبب  والدواء  الطبيب  اأن  وكما 
َما  َونَْكُتُب  الَْمْوىََت  حَُنىَِْي  حََنُْن  {إِنَّا  ذلك:  على  يدل  ما  األعازر  اإحياء  ق�شة  يف 
ْحَصْيَناُه يِِف إَِماٍم ُمبنٍِي})))، {ِإَوَذا َمرِْضُت َفُهَو يَْشِفنِي، 

َ
ٍء أ ُموا َوآثَاَرُهْم َولُُكَّ يََشْ قَدَّ

ِي يُِميُتيِِن ُثمَّ حَُيْينِِي}))). ولكن كما مّر معنا �شابقًا ح�ل تاأييد امل�شيح بروح  َواذَّلَّ
القد�س، اأن هذا ال�شبب ه� الذي حتّقق من خالله التكلم وه� يف املهد، واإبراء 
املر�شى واإحياء امل�تى وكل ما له عالقة باحلياة وما فيه الروح، وبعبارة اأخرى 
امل�شيح يف حتّقق  وبني  بينه  ال�شبب  ه�  القد�س  روح  »�شبحانه« جعل  اهلل  فاإن 
تلك األآيات. فباألأ�شالة، اهلل ه� املحيي، وه� ال�شايف، والتحّقق اخلارجي َجرى 
على يد امل�شيح عي�شى ابن مرمي، وال�شبب ال��شيط بينهما ه� روح القد�س، يف 
�ش�رة م�شابهة لل�حي األإلهي، فاهلل ه� امل�حي، والنبي ه� الذي يتلّقى ال�حي، 

وال��شيط بينهما ه� املَلك اأو الروح اأو خ�ش��س جربيل.

اإجنيل  يف  م�ردان  امل�تى،  ألإحياء  م�ارد  ثالثَة  جند  األأربعة  األأناجيل  ويف 
ل�قا، ويك�ن ال�شخ�س فيهما قد مات حديثًا، بينما يت�شّمن اإجنيل ي�حنا ق�شة 
األعازر الذي اأعاده امل�شيح اإىل احلياة باإذن اهلل بعد دفنه باأربعة اأيام، ولي�س يف 

اإجنيلي متى وأل مرق�س ذكر لذلك.

1. الرعد:38.
2. ي�س: 12.

3. ال�شعراء:81-80.
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امل�رد األأول يف اإجنيل ل�قا جاء كالتايل: )َويِف اْلَيْ�ِم التَّايِل َذَهَب اإِىَل َمِديَنٍة 
َب اإِىَل  ا اْقرَتَ ُتْدَعى َناِينَي)))، َوَذَهَب َمَعُه َكِثرُيوَن ِمْن َتاَلِميِذِه َوَجْمٌع َكِثرٌي. َفَلمَّ
َكِثرٌي  َجْمٌع  َوَمَعَها  اأَْرَمَلٌة  َوِهَي  ِه،  َوِحيٌد ألأُمِّ اْبٌن  ُم�ٌل،  َمْيٌت حَمْ اإَِذا  امْلَِديَنِة،  َباِب 
َم َومَلَ�َس  َ َعَلْيَها، َوَقاَل َلَها: »أَل َتْبِكي«. ُثمَّ َتَقدَّ ننَّ بُّ حَتَ ا َراآَها الرَّ ِمَن امْلَِديَنِة. َفَلمَّ
امْلَْيُت  َفَجَل�َس  ُقْم!«.  اأَُق�ُل:  َلَك   ، ابُّ ال�شَّ »اأَيَُّها  َفَقاَل:  اِمُل�َن.  احْلَ َفَ�َقَف  ْع�َس،  النَّ
ُدوا اهلَل َقاِئِلنَي: »َقْد  ِميَع َخْ�ٌف، َوجَُمَّ ِه. َفاأََخَذ اجْلَ َواْبَتَداأَ َيَتَكلَُّم، َفَدَفَعُه اإِىَل اأُمِّ
ِة  رَبُ َعْنُه يِف ُكلِّ اْلَيُه�ِديَّ َقاَم ِفيَنا َنِبيٌّ َعِظيٌم، َواْفَتَقَد اهلُل �َشْعَبُه«. َوَخَرَج هَذا اخْلَ
اأن التالميذ  ُكلِِّه( اأي  َتاَلِميُذُه ِبهَذا  ا  ُي�َحنَّ َفاأَْخرَبَ  اْلُك�َرِة امْلُِحيَطِة.  َويِف َجِميِع 
ا  هم الذين اأخربوا النبي يحيى »عليه ال�شالم« باآية اإحياء امليت )َفَدَعا ُي�َحنَّ

1. نايني ا�شم عربي مبعنى لذيذ اأو لذة اأو جمال )قريب من لفظ كلمة نعيم يف العربية( وهي بلدة 
يف جن�بي اجلليل. وأل تزال حتمل األ�شم نني.
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اآَخَر؟«  َنْنَتِظُر  اأَْم  األآِتي  ُهَ�  »اأَْنَت  َقاِئاًل:  َي�ُش�َع  اإِىَل  َواأَْر�َشَل  َتاَلِميِذِه،  ِمْن  اْثَننْيِ 
ا امْلَْعَمَداُن َقْد اأَْر�َشَلَنا اإَِلْيَك َقاِئاًل: اأَْنَت ُهَ�  ُجاَلِن َقاأَل: »ُي�َحنَّ ا َجاَء اإَِلْيِه الرَّ َفَلمَّ

األآِتي اأَْم َنْنَتِظُر اآَخَر؟«())).

ولذا فمن  ب�شكل جيد،  األآخر  اأقرباء ويعرف كلٌّ منهما  وي�ش�ع  النبي يحيى 
الغريب اأن ي�شاأل ما اإذا كان ه� امل�شيح املنتظر اأم أل. 

كما اأن املر�ِشل واحد، وه� اهلل »�شبحانه«، ولذا من املفرت�س اأن يك�ن يحيى 
اأول النا�س ِعلمًا مبثل هذه الر�شالة والنب�ة، فلماذا أل ُيعلمه اهلل بذلك؟

بل اإن ي�حنا يف روايته األإجنيلية يذكر اأن النبي يحيى قد اكت�شف اأن ي�ش�ع 
عليه  ال�حي  نزول  وبعد  امل�شيح  بعثة  قبيل  بذلك  البع�س  واأخرب  امل�شيح  ه� 
ا َي�ُش�َع ُمْقِباًل اإَِلْيِه، َفَقاَل: »ُهَ�َذا َحَمُل اهلِل  وبدء بعثته: )َويِف اْلَغِد َنَظَر ُي�َحنَّ
اَر  �شَ َرُجٌل  َبْعِدي،  َياأِْتي  َعْنُه:  ُقْلُت  الَِّذي  ُهَ�  هَذا   ! اْلَعامَِلِ َة  َخِطيَّ َيْرَفُع  الَِّذي 
ِلذِلَك  ألإِ�ْشَراِئيَل  ِلُيْظَهَر  لِكْن  اأَْعِرُفُه.  اأَُكْن  مَِلْ  َواأََنا  َقْبِلي.  َكاَن  ُه  ألأَنَّ اِمي،  ُقدَّ
ِمْثَل  َناِزأًل  وَح  الرُّ َراأَْيُت  َقْد  »اإِينِّ  َقائاًل:  ا  ُي�َحنَّ َو�َشِهَد  ِبامْلَاِء«.  ُد  اأَُعمِّ ِجْئُت 
اأَْر�َشَلِني  الَِّذي  لِكنَّ  اأَْعِرُفُه،  اأَُكْن  مَِلْ  َواأََنا  َعَلْيِه.  َفا�ْشَتَقرَّ  َماِء  ال�شَّ ِمَن  َحَماَمٍة 
َعَلْيِه، َفهَذا ُهَ�  ا  َوُم�ْشَتِقرًّ َناِزأًل  وَح  َتَرى الرُّ ِبامْلَاِء، َذاَك َقاَل يِل: الَِّذي  َد  ألأَُعمِّ
وِح اْلُقُد�ِس. َواأََنا َقْد َراأَْيُت َو�َشِهْدُت اأَنَّ هَذا ُهَ� اْبُن اهلِل«. َويِف  ُد ِبالرُّ الَِّذي ُيَعمِّ
ا َواِقًفا ُهَ� َواْثَناِن ِمْن َتاَلِميِذِه، َفَنَظَر اإِىَل َي�ُش�َع َما�ِشًيا،  ا َكاَن ُي�َحنَّ اْلَغِد اأَْي�شً
َي�ُش�َع())). فكيف  َفَتِبَعا  َيَتَكلَُّم،  ْلِميَذاِن  التِّ َف�َشِمَعُه  اهلِل!«.  َحَمُل  »ُهَ�َذا  َفَقاَل: 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 8، 56-49.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 1، 37-29.
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ي�شاأل بعد اأيام اأو اأ�شهر اأو �شنة اأو اأكرث اإن كان ه� امل�شيح امل�ع�د اأم أل؟

ل�قا  اإجنيل  كما جاء يف  امل�تى  بع�َس  امل�شيح  ألإحياء  اآخر  هناك من�ذج  ثم 
اأي�شًا: )َجاَء َواِحٌد ِمْن َداِر َرِئي�ِس امْلَْجَمِع َقاِئاًل َلُه: »َقْد َماَتِت اْبَنُتَك. أَل ُتْتِعِب 
ا  َفَلمَّ ُت�ْشَفى«.  َفِهَي  َفَقْط،  اآِمْن  َتَخْف!  »أَل  ِقاِئاًل:  َواأََجاَبُه  َي�ُش�ُع،  َف�َشِمَع  امْلَُعلَِّم«. 
ِة  ِبيَّ َواأََبا ال�شَّ ا،  َوُي�َحنَّ َوَيْعُق�َب  ُبْطُر�َس  اإِألَّ  َيْدُخُل  اأََحًدا  َيَدْع  مَِلْ  اْلَبْيِت  اإِىَل  َجاَء 
َها  لِكنَّ ْت  مَتُ مَِلْ  َتْبُك�ا.  »أَل  َفَقاَل:  َوَيْلِطُم�َن.  َعَلْيَها  َيْبُك�َن  ِميُع  اجْلَ َوَكاَن  َها.  َواأُمَّ
َواأَْم�َشَك  َخاِرًجا،  ِميَع  اجْلَ َفاأَْخَرَج  َماَتْت.  َها  اأَنَّ َعاِرِفنَي  َعَلْيِه،  ِحُك�ا  َف�شَ َناِئَمٌة«. 
اِل. َفاأََمَر  ُة، ُق�ِمي!«. َفَرَجَعْت ُروُحَها َوَقاَمْت يِف احْلَ ِبيَّ ِبَيِدَها َوَناَدى َقاِئاًل: »َيا �شَ

ا َكاَن())). اُهَما اأَْن أَل َيُق�أَل ألأََحٍد َعمَّ ُكَل. َفُبِهَت َواِلَداَها. َفاأَْو�شَ اأَْن ُتْعَطى ِلَتاأْ

اأما الق�شة التالية يف اإجنيل ي�حنا فهي ت�افق ما جاء يف التعبري القراآين اإذ 
اأخرج امليت املدف�ن معيدًا  بِإِْذيِِن}))) حيث  الَْمْوىََت  خَُتِْرُج  يق�ل »تعاىل«: {ِإَوْذ 
العهد  قريبة  كانت  احلادثة  اأن  الن�س  هذا  بح�شب  ويبدو  احلياة،  اإىل  اإياه 
اأحبار اليه�د حل�شم  بحادثة ال�شلب، واأنها من األأ�شباب الرئي�شة التي دعت 
م�قفهم جتاه امل�شيح، فقّرروا التخّل�س منه وقتله يف اأ�شرع وقت: )َوَكاَن اإِْن�َشاٌن 
( اختلفت األآراء الكن�شية يف  ا َوُهَ� ِلَعاَزُر، ِمْن َبْيِت َعْنَيا ِمْن َقْرَيِة َمْرمَيَ َمِري�شً
ك�ن هذه هي نف�شها مرمي املجدلّية التي �شناأتي على ِذكرها يف ق�شية �شلب 
امل�شيح »عليه ال�شالم« اأم هي �شيدة اأخرى. وُتعّد مرمي املجدلّية التي اعُتربت 
قّدي�شة، من اأهم ال�شخ�شيات الن�شائية امل�شيحية املذك�رة يف العهد اجلديد. 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 8، 56-49.
2. املائدة: 110.
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ولعل بداية عالقتها بال�شيد امل�شيح بح�شب الق�شة األإجنيلية كانت حني �شفاها 
من امل�ّس ال�شيطاين اإذ اأخرج منها �شبعة �شياطني، ف�شارت منذ ذلك ال�قت 
واأور�شليم/القد�س، وقد  يف خدمته ورافقته ط�ال قيامه بالتب�شري يف اجلليل 
ح�شرت حادثة ال�شلب، وكانت اأّول َمن �شهد قيامة امل�شيح من امل�ت، وكّلمها 
مّتفقًا  كان  ما  به على  ليلتق�ا  اإىل احل�اريني  لتنقلها  ر�شالة  واأعطاها  امل�شيح 
عليهم بينهم �شلفًا. وامللفت اأن البابا غريغ�ري��س الكبري �شنة 591م اّتهم هذه 
تابت ألحقًا،  والتي  ل�قا،  اإجنيل  املذك�رة يف  »البغّي«  املراأة  باأنها هي  ال�شيدة 
لذا اعُتربت رمزًا للت�بة. اإأل اأن الفاتيكان قام م�ؤخرًا باألعتذار واألإعالن غري 
ْخِتَها. َوَكاَنْت  املبا�شر باأنه اأخطاأ ب�شاأن هذه ال�شيدة ملدة 1400 عام! )َوَمْرَثا اأُ
بَّ ِبِطيٍب، َوَم�َشَحْت  ِتي َدَهَنِت الرَّ ا، ِهَي الَّ ِتي َكاَن ِلَعاَزُر اأَُخ�َها َمِري�شً ، الَّ َمْرمَيُ
بُُّه  ُد، ُهَ�َذا الَِّذي حُتِ : »َيا �َشيِّ ْر�َشَلِت األأُْخَتاِن اإَِلْيِه َقاِئَلَتنْيِ ِرْجَلْيِه ِب�َشْعِرَها))). َفاأَ
ِد اهلِل،  ْجِل جَُمْ ا �َشِمَع َي�ُش�ُع، َقاَل: »هَذا امْلََر�ُس َلْي�َس ِلْلَمْ�ِت، َبْل ألأَ َمِري�ٌس«. َفَلمَّ
َد اْبُن اهلِل ِبِه«( اأي �شيك�ن �شببًا ألآية »معجزة« ومن ثم يتم متجيد اهلل  ِلَيَتَمجَّ
وتعظيمه ودأللة على �شحة ادعاء امل�شيح ولرمبا اإميان جماعة اأخرى به، مع 
1. اإ�شارة اإىل ما �شياأتي يف األإ�شحاح الالحق من هذا األإجنيل وقبيل حادثة ال�شلب ب�شتة اأيام: )ُثمَّ 
اأََقاَمُه ِمَن األأَْمَ�اِت.  الَِّذي  امْلَْيُت  ِلَعاَزُر  َكاَن  َعْنَيا، َحْيُث  َبْيِت  اإِىَل  َي�ُش�ُع  اأََتى  اٍم  اأَيَّ ِة  ِب�ِشتَّ ِح  َقْبَل اْلِف�شْ
ِكِئنَي َمَعُه. َفاأََخَذْت َمْرمَيُ َمًنا  َحَد امْلُتَّ ا ِلَعاَزُر َفَكاَن اأَ َنُع�ا َلُه ُهَناَك َع�َشاًء. َوَكاَنْت َمْرَثا َتْخِدُم، َواأَمَّ َف�شَ
ِمْن ِطيِب َناِرِديٍن َخاِل�سٍ َكِثرِي الثََّمِن، َوَدَهَنْت َقَدَمْي َي�ُش�َع، َوَم�َشَحْت َقَدَمْيِه ِب�َشْعِرَها، َفاْمَتالأَ اْلَبْيُت 
ُي�َشلَِّمُه:  اأَْن  امْلُْزِمُع   ، األإِ�ْشَخْرُي�ِطيُّ �ِشْمَعاُن  َيُه�َذا  َوُهَ�  َتاَلِميِذِه،  ِمْن  َواِحٌد  َفَقاَل  يِب.  َراِئَحِة الطِّ ِمْن 
ُه َكاَن ُيَبايِل ِباْلُفَقَراِء، َبْل  يُب ِبَثاَلَثِمَئِة ِديَناٍر َوُيْعَط ِلْلُفَقَراِء؟« َقاَل هَذا َلْي�َس ألأَنَّ »مِلَاَذا مَِلْ ُيَبْع هَذا الطِّ
َها ِلَيْ�ِم  ْنُدوُق ِعْنَدُه، َوَكاَن َيْحِمُل َما ُيْلَقى ِفيِه. َفَقاَل َي�ُش�ُع: »اْتُرُك�َها! اإِنَّ ُه َكاَن �َشاِرًقا، َوَكاَن ال�شُّ ألأَنَّ
ا اأََنا َفَل�ْشُت َمَعُكْم يِف ُكلِّ ِحنٍي«(. اإجنيل ي�حنا  َتْكِفيِني َقْد َحِفَظْتُه، ألأَنَّ اْلُفَقَراَء َمَعُكْم يِف ُكلِّ ِحنٍي، َواأَمَّ

، األإ�شحاح 12، 8-1.
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ا  َفَلمَّ َوِلَعاَزَر.  َواأُْخَتَها  َمْرَثا  ُيِحبُّ  َي�ُش�ُع  )َوَكاَن  »ابن اهلل«  حتّفظنا على عبارة 
. ُثمَّ َبْعَد ذِلَك َقاَل  ِع الَِّذي َكاَن ِفيِه َيْ�َمنْيِ ُه َمِري�ٌس َمَكَث ِحيَنِئٍذ يِف امْلَْ��شِ �َشِمَع اأَنَّ
ا«. َقاَل َلُه التَّاَلِميُذ: »َيا ُمَعلُِّم، األآَن َكاَن  ِة اأَْي�شً ِلَتاَلِميِذِه: »ِلَنْذَهْب اإِىَل اْلَيُه�ِديَّ
ىَل ُهَناَك«. اأََجاَب َي�ُش�ُع: »اأََلْي�َشْت  ا اإِ اْلَيُه�ُد َيْطُلُب�َن اأَْن َيْرُجُم�َك، َوَتْذَهُب اأَْي�شً
ُه َيْنُظُر ُن�َر  َهاِر أَل َيْعرُثُ ألأَنَّ �ِشي يِف النَّ َحٌد مَيْ َهاِر اْثَنَتْي َع�ْشَرَة؟ اإِْن َكاَن اأَ �َشاَعاُت النَّ
، ألأَنَّ النُّ�َر َلْي�َس ِفيِه«( اأي  �ِشي يِف اللَّْيِل َيْعرُثُ ، َولِكْن اإِْن َكاَن اأََحٌد مَيْ هَذا اْلَعامَِلِ
اأنه اإمنا يفعل ذلك بن�ٍر وهداية من اهلل وأل يتخّبط يف م�شريته )َقاَل هَذا َوَبْعَد 
ي اأَْذَهُب ألأُوِقَظُه«. َفَقاَل َتاَلِميُذُه: »َيا  ذِلَك َقاَل َلُهْم: »ِلَعاَزُر َحِبيُبَنا َقْد َناَم. لِكنِّ
ُه  اأَنَّ َمْ�ِتِه، َوُهْم َظنُّ�ا  َيُق�ُل َعْن  َوَكاَن َي�ُش�ُع  َفُهَ� ُي�ْشَفى«.  َناَم  َقْد  اإِْن َكاَن  ُد،  �َشيِّ
ْ�ِم. َفَقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع ِحيَنِئٍذ َعاَلِنَيًة: »ِلَعاَزُر َماَت. َواأََنا اأَْفَرُح  َيُق�ُل َعْن ُرَقاِد النَّ
ألأَْجِلُكْم اإِينِّ مَِلْ اأَُكْن ُهَناَك، ِلُت�ؤِْمُن�ا. َولِكْن ِلَنْذَهْب اإَِلْيِه!«. َفَقاَل ُت�َما الَِّذي ُيَقاُل 
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�َت َمَعُه!«())). ا ِلَكْي مَنُ ْ�اأَُم ِللتَّاَلِميِذ ُرَفَقاِئِه: »ِلَنْذَهْب َنْحُن اأَْي�شً َلُه التَّ
جاء يف �شرح الكتاب املقد�س اأن هذا التعليق حتقق )ب�ش�ت خفي�س من ت�ما 
- الذي ُيعَرف ب�شكه وقلقه - للتالميذ. وكاأن ت�ما يق�ل اإن املعلم( امل�شيح )مِل 
اليه�د  قب�س  هي  احلتمية  فالنتيجة  وبالتايل،  اإليه.  وت��شلنا  لن�شحنا،  ي�شمع 
عليه وعلينا، وم�تنا جميعًا معًا. وما فعله ت�ما حينذاك، يفعله كثريين اأي�شًا من 
ه�ؤألء الذين ي�شبق عقلهم اإميانهم. وبدأًل من اأن ي�شدق�ا خرب األإميان، ي�شكك�ن 
الب�شطاء يف اإميانهم، ب�شخريتهم مثاًل من املعجزات، اأو قدرة اهلل، اأو �شلطان 

القدي�شني())).
ويبدو اأن القراآن الكرمي ي�شري اإىل هذه احلالة حيث يق�ل �شمن ق�شة طلب 
َهْل  َمْرَيَم  اْبَن  ِعيىََس  يَا  احْْلََوارِيُّوَن  قَاَل  الطعام: {إِْذ  مائدة  ألإنزال  احل�اريني 
ْؤِمننَِي،  اهَلَل إِن ُكنُتم مُّ َماء قَاَل اتَُّقواْ  ّمَِن السَّ َِل َعلَْيَنا َمائَِدةً  ن ُيزََنّ

َ
يَْسَتِطيُع َربَُّك أ

ن قَْد َصَدْقَتَنا َونَُكوَن َعلَْيَها 
َ
ُكَل ِمْنَها َوَتْطَمئِنَّ ُقُلوُبَنا َوَنْعلََم أ

ْ
ن نَّأ

َ
نُِريُد أ قَالُواْ 

َماء  السَّ ّمَِن  َمائَِدةً  َعلَْيَنا  نِزْل 
َ
أ َربََّنا  اللُهمَّ  َمْرَيَم  اْبُن  ِعيىََس  قَاَل  اهِِديَن،  الشَّ ِمَن 

نَت َخرْيُ الرَّازِقنَِي، قَاَل اهَلُل 
َ
َوأ َواْرُزْقَنا  ّمِنَك  نِلَا َوآِخِرنَا َوآيًَة  وَّ

َ
أّلِ تَُكوُن نَلَا ِعيداً 

َحًدا ّمَِن 
َ
بُُه أ َعّذِ

ُ
بُُه َعَذابًا الَّ أ َعّذِ

ُ
ِلَُها َعلَْيُكْم َفَمن يَْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم َفإيِِّنِ أ إيِِّنِ ُمزََنّ

الَْعالَِمنَي}))).
 فحالة ال�شك والرتدد، ثم األأمر بالتق�ى اإن كان�ا م�ؤمنني، ثم لغة التهديد 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 11، 16-1.
2.https://st-takla.org/bible/commentary/ar/nt/church-encyclopedia/john/
chapter-11.html

3. املائدة:115-112.
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وال�عيد األإلهي، كل ذلك مدعاة لت�شديق ما جاء يف تف�شري الن�س األإجنيلي 
ال�شابق والذي ت�شّمن تعليقًا لت�ما يدّل على حالة من ال�شك والقلق.

ْرَبَعُة  اأَ َلُه  اَر  َقْد �شَ ُه  اأَنَّ َوَجَد  َي�ُش�ُع  اأََتى  ا  األعازر: )َفَلمَّ األآن لنكمل ق�شة  نع�د 
. َوَكاَنْت َبْيُت َعْنَيا))) َقِريَبًة ِمْن اأُوُر�َشِليَم َنْحَ� َخْم�َس َع�ْشَرَة َغْلَ�ًة(  اٍم يِف اْلَقرْبِ اأَيَّ
وُهَما  اأي 2 كم تقريبًا )َوَكاَن َكِثرُيوَن ِمَن اْلَيُه�ِد َقْد َجاُءوا اإِىَل َمْرَثا َوَمْرمَيَ ِلُيَعزُّ
ْت َجاِل�َشًة  ا َمْرمَيُ َفا�ْشَتَمرَّ ا �َشِمَعْت َمْرَثا اأَنَّ َي�ُش�َع اآٍت أَلَقْتُه، َواأَمَّ َعْن اأَِخيِهَما. َفَلمَّ
ْت اأَِخي!( ألأنه كان  ُد، َلْ� ُكْنَت هُهَنا مَِلْ مَيُ يِف اْلَبْيِت. َفَقاَلْت َمْرَثا ِلَي�ُش�َع: »َيا �َشيِّ
اهلُل  ُيْعِطيَك  اهلِل  ِمَن  َتْطُلُب  َما  ُكلَّ  اأَنَّ  اأَْعَلُم  ا  اأَْي�شً األآَن  ي  ي�شفي املر�شى )لِكنِّ
اُه«( فه� أل يفعله من عند نف�شه بل باإذن اهلل وهذا مت�افق مع املنطق القراآين  اإِيَّ
ودليل �شمنًا على اأن امل�شيح ب�شر أل ميلك اأن يغري احلقائق الطبيعية ب�ش�رة 
ُخ�ِك«. َقاَلْت َلُه  اإعجازية اإأل باإذن اهلل والطلب منه )َقاَل َلَها َي�ُش�ُع: »�َشَيُق�ُم اأَ
ُه �َشَيُق�ُم يِف اْلِقَياَمِة، يِف اْلَيْ�ِم األأَِخرِي«. َقاَل َلَها َي�ُش�ُع: »اأََنا ُهَ�  نَّ َمْرَثا: »اأََنا اأَْعَلُم اأَ
َياُة. َمْن اآَمَن ِبي َوَلْ� َماَت َف�َشَيْحَيا( ا�شتعملت هذه العبارة ألحقًا  اْلِقَياَمُة َواحْلَ
يف اإعالن العزاء عند وفاة �شخ�س م�شيحي، كما ي�شتعمل امل�شلم�ن عبارة اإنا 
بيت  اأي  عنيا(  )بيت  ت�شمى  كانت  والتي  للقد�س  املجاورة  العيزرية  بلدة  يف  وقع  احلدث  هذا   .1
اإىل  اأن املقام من�ش�ب  العناء، وفيها ما يعرف لدى امل�شلمني بعن�ان )مقام النبي عزير( بت�ش�ر 
)عزير( املذك�ر يف القراآن الكرمي، وال�شحيح اأن مقام )عزرا( الذي جاء ذكره يف الن�س ال�شابق، 
وهناك وقعت األآية )املعجزة( باإحيائه من قبل امل�شيح »عليه ال�شالم«، علمًا باأن املقام الذي بناه 
امل�شل�ن مت على يد �شالح الدين األأي�بي، وبج�اره كني�شة العيزرية التي تخلد ق�شة اإيحياء عزرا 

على يد امل�شيح »عليه ال�شالم«.
الغرب  ومن  اأب�دي�س،  بلدة  اجلن�ب  من  يحّدها  القد�س.  مدينة  �شرق  كم  بعد2  على  تقع  والبلدة 
را�س العام�د وامل�شجد األق�شى، ومن ال�شرق م�شت�طنة معاليه اأدوميم والنبي م��شى ومن ال�شمال 

الزعيم والعي�ش�ية وعناتا ومن ال�شمال الغربي جبل الزيت�ن.



آيات السيد المسيح364364

�َت اإِىَل األأََبِد. اأَُت�ؤِْمِننَي  ا َواآَمَن ِبي َفَلْن مَيُ هلل واإنا اإليه راجع�ن )َوُكلُّ َمْن َكاَن َحيًّ
امْلَ�ِشيُح اْبُن اهلِل، األآِتي  ْنَت  اأَ َك  نَّ اأَ اآَمْنُت  َقْد  اأََنا  ُد.  َيا �َشيِّ َلُه: »َنَعْم  ِبهَذا؟« َقاَلْت 
ا، َقاِئَلًة: »امْلَُعلُِّم َقْد  اأُْخَتَها �ِشرًّ ْت َوَدَعْت َمْرمَيَ  َومَلَّا َقاَلْت هَذا َم�شَ  .» اإِىَل اْلَعامَِلِ
»عليه  امل�شيح  على  ُيطلق  الذي  املعلم  لقب  اأن  يبدو  َيْدُع�ِك«()))  َوُهَ�  َر،  َح�شَ
ال�شالم« باألإ�شافة اإىل انطباقه عليه فعاًل، كان عن�انًا تفر�شه ظروف اخل�ف 
على حياته من اليه�د املتاآمرين عليه، وهذا ما جنده اأي�شًا حني كان ُيعربَّ عن 
ال�شالم«  »عليه  الكاظم  وعن  زينب،  باأبي  ال�شالم«  »عليه  علي  امل�ؤمنني  اأمري 
بالعامِل والرجل وال�شالح وغري ذلك وت�ؤكد هذه الفكرة عدة ن�ش��س اإجنيلية 
من بينها الن�س التايل الذي ياأتي بعد اإحيائه األعازر مبا�شرة: )َفَلْم َيُكْن َي�ُش�ُع 
اْلَقِريَبِة ِمَن  اْلُك�َرِة  اإِىَل  ُهَناَك  ِمْن  ى  َبْل َم�شَ َعاَلِنَيًة،  اْلَيُه�ِد  َبنْيَ  �ِشي  مَيْ ا  اأَْي�شً

يَِّة())). اْلرَبِّ
َومَِلْ  اإَِلْيِه.  َوَجاَءْت  �َشِريًعا  َقاَمْت  �َشِمَعْت  ا  َفَلمَّ ِتْلَك  ا  لتتمة احلادثة: )اأَمَّ نع�د 
ُثمَّ  َمْرَثا.  ِفيِه  أَلَقْتُه  الَِّذي  امْلََكاِن  يِف  َكاَن  َبْل  اْلَقْرَيِة،  اإِىَل  َجاَء  َقْد  َي�ُش�ُع  َيُكْن 
َعاِجاًل  َقاَمْت  َمْرمَيَ  َراأَْوا  مَلَّا  وَنَها،  ُيَعزُّ اْلَبْيِت  يِف  َمَعَها  َكاُن�ا  ِذيَن  الَّ اْلَيُه�َد  اإِنَّ 
َها َتْذَهُب اإِىَل اْلَقرْبِ ِلَتْبِكَي ُهَناَك«. َفَمْرمَيُ مَلَّا اأََتْت  َوَخَرَجْت، َتِبُع�َها َقاِئِلنَي: »اإِنَّ
ُد، َلْ� ُكْنَت هُهَنا مَِلْ  ْت ِعْنَد ِرْجَلْيِه َقاِئَلًة َلُه: »َيا �َشيِّ ْتُه، َخرَّ اإِىَل َحْيُث َكاَن َي�ُش�ُع َوَراأَ
ا َراآَها َي�ُش�ُع َتْبِكي، َواْلَيُه�ُد الَِّذيَن َجاُءوا َمَعَها َيْبُك�َن، اْنَزَعَج  ْت اأَِخي!«. َفَلمَّ مَيُ
َواْنُظْر«.  َتَعاَل  ُد،  �َشيِّ »َيا  َلُه:  َقاُل�ا  ْعُتُم�ُه؟«  َو�شَ »اأَْيَن  َوَقاَل:  َطَرَب،  َوا�شْ وِح  ِبالرُّ
»اأَمَِلْ  ِمْنُهْم:  َبْع�ٌس  َوَقاَل  ُيِحبُُّه!«.  َكاَن  َكْيَف  »اْنُظُروا  اْلَيُه�ُد:  َفَقاَل  َي�ُش�ُع.  َبَكى 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 11، 28-17.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 11، 54.
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َفاْنَزَعَج  �ُت؟«.  مَيُ أَل  ا  اأَْي�شً هَذا  َيْجَعَل  اأَْن  األأَْعَمى  َعْيَنِي  َفَتَح  الَِّذي  هَذا  َيْقِدْر 
َع َعَلْيِه َحَجٌر. َقاَل  ، َوَكاَن َمَغاَرًة َوَقْد ُو�شِ ا يِف َنْف�ِشِه َوَجاَء اإِىَل اْلَقرْبِ َي�ُش�ُع اأَْي�شً
ُد، َقْد اأَْننَتَ ألأَنَّ َلُه  َجَر!«. َقاَلْت َلُه َمْرَثا، اأُْخُت امْلَْيِت: »َيا �َشيِّ َي�ُش�ُع: »اْرَفُع�ا احْلَ
َد اهلِل؟«. َفَرَفُع�ا  ْن اآَمْنِت َتَرْيَن جَُمْ ُقْل َلِك: اإِ اٍم«. َقاَل َلَها َي�ُش�ُع: »اأَمَِلْ اأَ اأَْرَبَعَة اأَيَّ
�ًعا، َوَرَفَع َي�ُش�ُع َعْيَنْيِه اإِىَل َفْ�ُق، َوَقاَل: »اأَيَُّها األآُب،  َجَر َحْيُث َكاَن امْلَْيُت َمْ��شُ احْلَ
نََّك يِف ُكلِّ ِحنٍي َت�ْشَمُع يِل. َولِكْن ألأَْجِل هَذا  َنا َعِلْمُت اأَ َك �َشِمْعَت يِل، َواأَ اأَ�ْشُكُرَك ألأَنَّ
َك اأَْر�َشْلَتِني«( وهذا تاأكيد جُمدد على اأن األأمر  ْمِع اْلَ�اِقِف ُقْلُت، ِلُي�ؤِْمُن�ا اأَنَّ اجْلَ
فعٌل اإلهي ومّت باإذن اهلل ولي�س من فعل امل�شيح نف�شه بل ه� �شبب لتحّقق ذلك 
َرَخ  وهذا ما يت�افق مع العقيدة األإ�شالمية يف حقيقة امل�شيح )َومَلَّا َقاَل هَذا �شَ
َمْرُب�َطاٌت  َوِرْجاَلُه  َوَيَداُه  امْلَْيُت  َفَخَرَج  َخاِرًجا!«  َهُلمَّ  »ِلَعاَزُر،  َعِظيٍم:  ْ�ٍت  ِب�شَ
َيْذَهْب«.  َوَدُع�ُه  »ُحلُّ�ُه  َي�ُش�ُع:  َلُهْم  َفَقاَل  ْنِديل.  مِبِ َمْلُف�ٌف  َوَوْجُهُه  ِباأَْقِمَطٍة، 
، َوَنَظُروا َما َفَعَل َي�ُش�ُع، اآَمُن�ا ِبِه.  َفَكِثرُيوَن ِمَن اْلَيُه�ِد الَِّذيَن َجاُءوا اإِىَل َمْرمَيَ
ا َفَعَل َي�ُش�ُع. َفَجَمَع ُروؤَ�َشاُء  نَي َوَقاُل�ا َلُهْم َعمَّ ي�ِشيِّ ْ�ا اإِىَل اْلَفرِّ ا َقْ�ٌم ِمْنُهْم َفَم�شَ َواأَمَّ
َنُع؟ َفاإِنَّ هَذا األإِْن�َشاَن َيْعَمُل اآَياٍت  َمًعا َوَقاُل�ا: »َماَذا َن�شْ ي�ِشيُّ�َن جَُمْ اْلَكَهَنِة َواْلَفرِّ
َعَنا  وَماِنيُّ�َن َوَياأُْخُذوَن َمْ��شِ ِميُع ِبِه، َفَياأِْتي الرُّ َكِثرَيًة. اإِْن َتَرْكَناُه هَكَذا ُي�ؤِْمُن اجْلَ
َنِة:  َتَنا«. َفَقاَل َلُهْم َواِحٌد ِمْنُهْم، َوُهَ� َقَياَفا، َكاَن َرِئي�ًشا ِلْلَكَهَنِة يِف ِتْلَك ال�شَّ َواأُمَّ
�َت اإِْن�َشاٌن َواِحٌد َعِن  ُه َخرْيٌ َلَنا اأَْن مَيُ ُروَن اأَنَّ »اأَْنُتْم َل�ْشُتْم َتْعِرُف�َن �َشْيًئا، َوأَل ُتَفكِّ
ُة ُكلَُّها!«. َومَِلْ َيُقْل هَذا ِمْن َنْف�ِشِه، َبْل اإِْذ َكاَن َرِئي�ًشا ِلْلَكَهَنِة  ْعِب َوأَل َتْهِلَك األأُمَّ ال�شَّ
ِة َفَقْط،  ِة، َوَلْي�َس َعِن األأُمَّ �َت َعِن األأُمَّ اأَ اأَنَّ َي�ُش�َع ُمْزِمٌع اأَْن مَيُ َنِة، َتَنبَّ يِف ِتْلَك ال�شَّ
ِقنَي اإِىَل َواِحٍد. َفِمْن ذِلَك اْلَيْ�ِم َت�َشاَوُروا ِلَيْقُتُل�ُه())). َبْل ِلَيْجَمَع اأَْبَناَء اهلِل امْلَُتَفرِّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 11، 53-29.
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•• اإلنباء ببعض المغّيبات:
بَِما  َنّبُِئُكم 

ُ
َوأ ّبُِكْم  رَّ ّمِن  بِآيٍَة  ِجْئُتُكم  قَْد  يِّنِ 

َ
أ ائِيَل  إرِْْسَ بيَِِن  إىََِل  {َوَرُسوالً 

ْؤِمننَِي}))). ِخُروَن يِِف ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِِف َذلَِك آليًَة لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّ ُكُلوَن َوَما تَدَّ
ْ
َتأ

جاء ذكر هذه األآية )املعجزة( يف القراآن الكرمي مرة واحدة، وه� ن�ع من 
األإخبار بالغيب، وه� بح�شب تعبري العالمة الطباطبائي: )اإخبار بغيب �شريح 
التحقق أل يتطرق اإليه ال�شك والريب، فاإّن األإن�شان أل ي�شك عادة فيما اأكله وأل 

فيما ادخره يف بيته())). 

وِعلم الغيب اأمر خمت�س باهلل »تعاىل«، واهلل ُيطلع على الغيب َمن ي�شاء ِمن 
ر�شله، واألآيات القراآنية وا�شحة الدأللة يف هذا املجال:

ُقوُل لَُكْم إيِِّنِ َملٌَك 
َ
ْعلَُم الَْغْيَب َوال أ

َ
ُقوُل لَُكْم ِعنِدي َخَزائُِن اهَللِ َوال أ

َ
{ُقل الَّ أ

َفاَل َتَتَفكَُّروَن}))).
َ
ْعىََم َوابْْلَِصرُي أ

َ
تَّبُِع إاِلَّ َما يُويَِح إىََِلَّ ُقْل َهْل يَْسَتِوي األ

َ
إِْن أ

الَْغْيَب  ْعلَُم 
َ
أ ُكنُت  َولَْو  اهَلُل  َشاء  َما  إاِلَّ  ا  رََضًّ َوالَ  َنْفًعا  نِلَْفىَِس  ْملُِك 

َ
أ الَّ  {ُقل 

َناْ إاِلَّ نَِذيٌر َوبَِشرٌي ّلَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن}))).
َ
وُء إِْن أ يِِنَ السُّ الَْسَتْكرََثُْت ِمَن اخْلرَْيِ َوَما َمسَّ

قَْوُمَك ِمن َقْبِل  نَت َوالَ 
َ
نَباء الَْغْيِب نُوِحيَها إيََِلَْك َما ُكنَت َتْعلَُمَها أ

َ
أ {تِلَْك ِمْن 

َهَذا َفاْصرَِبْ إِنَّ الَْعاقَِبَة لِلُْمتَِّقنَي}))).

1. اآل عمران:49.
2. الطباطبائي: امليزان، ج 3، �س 200.

3. األأنعام:50.
4. األأعراف:188.

5. ه�د:49.
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َحًدا، إاِلَّ َمِن اْرتىَََض ِمن رَُّسوٍل َفإِنَُّه يَْسُلُك ِمن 
َ
{اََعلُِم الَْغْيِب َفال ُيْظِهُر ىَلََعَ َغْيبِِه أ

يِْهْم  َحاَط بَِما دََلَ
َ
ْبلَُغوا رَِساالِت َرّبِِهْم َوأ

َ
ن قَْد أ

َ
َبنْيِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا، يَِلَْعلََم أ

ٍء َعَدًدا}))). ْحىََص لُُكَّ يََشْ
َ
َوأ

واملالحظ يف األآية اخلا�شة بامل�شيح »عليه ال�شالم« اأنه مِل يتم تقييد هذا األأمر 
)األإنباء مبا ياأكل�ن ومبا يّدخرون يف بي�تهم( بعبارة )باإذن اهلل( على الرغم 
من تقييد اإحياء امل�تى واإبراء األأكمه واألأبر�س بها، مع اأن القراآن الكرمي -كما 
مّر معنا- ي�ؤكد على اأن األآية )املعجزة( أل تتحقق اإأل باإذن منه »تعاىل«، وقد 
َنّبُِئُكم} ي�شتدعي ذلك، فاهلل مِل 

ُ
يك�ن ال�شبب يف ذلك اأن التعبري بق�له {َوأ

ينبئهم، بل امل�شيح فعل ذلك، وما قام به اهلل ه� اإعالم امل�شيح باملعل�مة الغيبية، 
لذا كان األإنباء فعاًل �شادرًا عن امل�شيح، ولذا قال العالمة الطباطبائي: )فال 
و  اخللق  اأعني  ال�شابقتني  األآيتني  بخالف  القد�س  �شاحة  اإىل  ي�شند  اأن  يليق 

األإحياء فاإنها فعل اهلل باحلقيقة وأل ين�شبان اإىل غريه اإأل باإذنه())).
ولعّل يف البني �شببًا اآخر، وه� اأن النا�س ي�شعب عليهم ت�شديق اإحياء امل�تى 
واإبراء األأكمه واألأبر�س وجعل الطني طريًا، ولذا احتاج اإىل بيان اأن هذا الفعل 
مِل ي�شدر عنه، بل ه� فعل اإلهي قد مّت باإذنه، بينما األأمر اأه�ن واأخّف وقعًا عند 
الكهنة  البع�س من  يّدعيه  كان  اإذ  املغّيبات،  األإخبار عن  اإىل  بالن�شبة  اليه�د 
اأي�شًا، فال يحتاج  التنخ  اأنبياء �شابقني، وه� مثبت يف  والعّرافني، و�شدر عن 

اإىل مزيد عناية لبيان اأنه باإذن اهلل. 

1. اجلن:28-26.
2. الطباطبائي: امليزان، ج 3، �س 200.
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وعلى كل حال، مِل اأجد يف األأناجيل األأربعة ما ي�شري اإىل م�شاألة األإخبار عن 
طعامهم وما يدخرونه يف بي�تهم، ولكن هناك م�ارد تخ�ّس األإخبار عن بع�س 

املغّيبات األأخرى.
األأنبياء  اإىل هذا األأمر، ففي ق�ش�س  وجند يف الرتاث األإ�شالمي ما ي�شري 
عن عبد اهلل بن هبرية قال: )كان عبد اهلل بن عمر يق�ل: كان عي�شى بن مرمي 
وه� غالم يلعب مع ال�شبيان فكان يق�ل ألأحدهم: تريد اأن اأخربك ما خباأت 
لك اأمك ؟ فيق�ل: نعم. فيق�ل: خباأت لك كذا وكذا. فيذهب الغالم منهم اإىل 
اأمه فيق�ل لها اأطعمينى ما خباأت يل. فتق�ل: واأي �شئ خباأت لك ؟ فيق�ل: كذا 
وكذا. فتق�ل له: من اأخربك ؟ فيق�ل عي�شى بن مرمي. فقال�ا: واهلل لئن تركتم 
ه�ؤألء ال�شبيان مع ابن مرمي ليف�شدنهم. فجمع�هم يف بيت واأغلق�ا عليهم، 
ف�شاأل عنهم  بيت  ف�شمع �ش��شاءهم يف  فلم يجدهم  يلتم�شهم  فخرج عي�شى 

فقال�ا: اإمنا ه�ؤألء قردة وخنازير. فقال: اللهم كذلك. فكان�ا كذلك())).
ورواها الطربي يف تف�شريه مع بع�س التغيري ومِل ي�شندها اإىل ابن عمر: )عن 
ال�شّدي قال: كان - يعني عي�شى ابن مرمي - يحّدث الغلمان وه� معهم يف الكّتاب 
مبا ي�شنع اآباوؤهم، ومبا َيْرفع�ن لهم، ومبا ياأكل�ن. ويق�ل للغالم: »انطلق، فقد 
رفع لك اأهلك كذا وكذا، وهم ياأكل�ن كذا وكذا«، فينطلق ال�شبي فيبكي على 
اأهله حتى يعط�ه ذلك ال�شيء. فيق�ل�ن له: من اأخربك بهذا؟ فيق�ل: عي�شى! 
ِخُروَن يِِف ُبُيوتُِكْم}،  ُكُلوَن َوَما تَدَّ

ْ
َنّبُِئُكم بَِما َتأ

ُ
فذلك ق�ل اهلل »عز وجل«: {َوأ

فحب�ش�ا �شبيانهم عنه، وقال�ا: أل تلعب�ا مع هذا ال�شاحر! فجمع�هم يف بيت، 

1. ابن كثري: ق�ش�س األأنبياء، �س 587 ، 588 .
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فجاء عي�شى يطلبهم، فقال�ا: لي�س هم هاهنا، فقال: ما يف هذا البيت؟ فقال�ا: 
خنازير. قال عي�شى: كذلك يك�ن�ن! ففتح�ا عنهم، فاإذا هم خنازير. فذلك 

ق�له: {ىَلََعَ لَِساِن َداُوَد َوِعيىََس ابِْن َمْرَيَم} »�ش�رة املائدة: 78«())). 
ائِيَل ىَلََعَ لَِساِن  ِيَن َكَفُرواْ ِمن بيَِِن إرِْْسَ ي�شري بذلك اإىل ق�له »تعاىل«: {ُلِعَن اذَّلَّ

اََكنُواْ َيْعَتُدوَن}))). َداُووَد َوِعيىََس ابِْن َمْرَيَم َذلَِك بَِما َعَصوا وَّ
واملالحظ على اخلرب اأم�ر:

1. لي�س برواية عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« بل ق�ل ألبن عمر، وأل نعلم امل�شدر 
الذي اأخذه عنه، ولعله اأخذه عن اإحدى األأناجيل امل�شماة )اأناجيل الطف�لة( والتي 

مِل ُيعرَتف بها من قبل كثري من الكنائ�س واعتربت من األأناجيل املنح�لة.
2. احلدث جرى اإبان طف�لة امل�شيح »عليه ال�شالم«، ولعل هذا ه� �شبب عدم 
ذكره يف األأناجيل األأربعة، حيث مِل جند اأي�شًا ق�شية حت�يل الطني اإىل طري، 

ووجدناها يف اإحدى اأناجيل الطف�لة.
قردة  اإىل  العائلة  م�شخ  يذكر  حيث  اخلرب  من  األأخري  املقطع  يك�ن  قد   .3
اأحد الرواة، أل�شّيما  اأ�شل الق�شة مّتت على يد  اإ�شافة دخيلة على  وخنازير، 
واأننا أل جند له اأثرًا يف القراآن الكرمي يف عهد النبي عي�شى ابن مرمي »عليه 
ال�شالم«. وما جاء يف اآية �ش�رة املائدة أل يدّل على امل�شخ، بل جُمرد اللعن، اأي 
األإبعاد عن الرحمة، وهذا قد يتحّقق ب�ش�ر متعددة، وأل خ�ش��شية لالنقالب 

اإىل خنازير وقردة.

1. الطربي: جامع البيان، ج 5، �س 428.
2. املائدة:78.
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ثم اإن امل�شيح كان طفاًل بعُد -بح�شب اخلرب- فكيف يلعنهم وي�شتجيب اهلل 
له، ومِل ُيِقم احلجة عليهم باأنه مر�شل من عند اهلل، وما ذنب األأطفال وهم 

غري مكلَّفني؟ 

•• إنزال المائدة بطلب من الحوارّيين:
نََّنا ُمْسلُِموَن، 

َ
ْن آِمُنواْ ىَِب َوبَِرُسوىِل قَالُواْ آَمنَّا َواْشَهْد بِأ

َ
وَْحْيُت إىََِل احْْلََوارِّينَِي أ

َ
{ِإَوْذ أ

َِل َعلَْيَنا َمائَِدةً ّمَِن  ن ُيزََنّ
َ
إِْذ قَاَل احْْلََوارِيُّوَن يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم َهْل يَْسَتِطيُع َربَُّك أ

ُكَل ِمْنَها َوَتْطَمئِنَّ ُقُلوُبَنا 
ْ
ن نَّأ

َ
ْؤِمننَِي، قَالُواْ نُِريُد أ َماء قَاَل اتَُّقواْ اهَلَل إِن ُكنُتم مُّ السَّ

اللُهمَّ  َمْرَيَم  اْبُن  اهِِديَن قَاَل ِعيىََس  ِمَن الشَّ َعلَْيَها  َونَُكوَن  قَْد َصَدْقَتَنا  ن 
َ
أ َوَنْعلََم 

ّمِنَك  َوآيًَة  َوآِخِرنَا  نِلَا  وَّ
َ
أّلِ ِعيداً  نَلَا  تَُكوُن  َماء  السَّ ّمَِن  َمائَِدةً  َعلَْيَنا  نِزْل 

َ
أ َربََّنا 

ِلَُها َعلَْيُكْم َفَمن يَْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم  نَت َخرْيُ الرَّازِقنَِي، قَاَل اهَلُل إيِِّنِ ُمزََنّ
َ
َواْرُزْقَنا َوأ

َحًدا ّمَِن الَْعالَِمنَي}))).
َ
بُُه أ َعّذِ

ُ
بُُه َعَذابًا الَّ أ َعّذِ

ُ
َفإيِِّنِ أ

)األآية  اأن  اإأل  فعاًل،  عليهم  اأنزلها  اهلل  باأّن  ُت�شّرح  مِل  واإن  ال�شابقة  األآيات 
األأخرية تت�شمن ال�عد املنَجز منه باإنزالها من غري تقييد، وقد و�شف »تعاىل« 

نف�شه باأنه أل ُيخلف امليعاد( العالمة الطباطبائي.

ولكن بع�س املف�شرين ذكروا اأن احل�ارّيني ملا علم�ا بالتهديد األإلهي وال�عيد 
ال�شديد، تراجع�ا عن طلبهم، فلم ُينزل اهلل املائدة. ومّمن قال بذلك جُماهد 

واحل�شن، وعّلق العالمة الطباطبائي على ذلك:

1. )أل حجة يف ق�لهما وأل ق�ل غريهما(. ألأنه تاأويل - تف�شري - بالراأي.

1. املائدة:115-111.
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عند  �شندها  يف  ُيت�ّقف  اأي  م�ق�فة،  اإذًا  فهي  رواية،  اأنها  اأحد  اّدعى  ل�   .2
واآله«. وامل�ق�فات )أل  اإىل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه  قائلها، وأل يتجاوز بها 

حّجية لها ل�شعفها())).

3. ل� افرت�شنا اأنها رواية، )فهي معاَر�شة بغريها من الروايات الدالة على 
نزولها(. 

اإأل من األآحاد التي أل  اأنها رواية �شحيحة ال�شند، )مِل تكن  4. ل� افرت�شنا 
ُيعتمد عليها يف غري األأحكام())).

ثم اأثار العالمة دلياًل اآخر قد َيتم�ّشك به اأ�شحاُب الق�ل بعدم نزول املائدة، 
كتبهم  واأن  األأربعة،  األأناجيل  من  اأي  يف  مذك�رة  غري  احلادثة  اأن  وخال�شته 
املقد�شة خالية عن ذكرها، ول� كانت نازلة لت�ّفرت الدواعي لذكرها يف كتبهم 

وحفظها فيما بينهم ب�شرية م�شتمرة، كما حتّفظ�ا على الع�شاء الرباين.

ورّد على ذلك بق�له: )لكن اخلبري بتاريخ �شي�ع الن�شرانية وظه�ر األأناجيل 
أل يعباأ باأمثال هذه األأقاويل، فال كتبهم مكت�بة حمف�ظة على الت�اتر اإىل زمن 
عي�شى »عليه ال�شالم«، وأل هذه الن�شرانية احلا�شرة تت�شل بزمنه حتى ينتفع 
بها فيما يعت�رونه يدًا بيد، اأو فيما أل يعرف�نه مما ين�شب اإىل الدع�ة العي�ش�ية 

اأو يتعلق بها())).

واأ�شار ألحقًا اإىل حادثة مذك�رة يف األإجنيل قد ُيقال اأنها تخ�ّس ق�شة اإنزال 

1.https://www.islamweb.net/ar/fatwa/27172/معنى-الحديث-الموقوف
2. الطباطبائي: امليزان، ج 6، �س 121.
3. الطباطبائي: امليزان، ج 6، �س 121.
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املائدة، وقد وقعت بح�شب رواية اإجنيل مّتى بعد �شماع امل�شيح »عليه ال�شالم« 
خرب ا�شت�شهاد النبي يحيى »عليه ال�شالم« وقْطع راأ�شه.

ٍع َخاَلٍء  ىَل َمْ��شِ َرَف ِمْن ُهَناَك يِف �َشِفيَنٍة اإِ ا �َشِمَع َي�ُش�ُع اْن�شَ قال مّتى: )َفَلمَّ
َر َجْمًعا  ا َخَرَج َي�ُش�ُع اأَْب�شَ ُم�ُع َوَتِبُع�ُه ُم�َشاًة ِمَن امْلُُدِن. َفَلمَّ ُمْنَفِرًدا. َف�َشِمَع اجْلُ
َتاَلِميُذُه  اإَِلْيِه  َم  َتَقدَّ امْلَ�َشاُء  اَر  �شَ َومَلَّا  اُهْم.  َمْر�شَ َو�َشَفى  َعَلْيِهْم   َ َفَتَحننَّ َكِثرًيا 
�ا اإِىَل اْلُقَرى  �شُ ُم�َع ِلَكْي مَيْ ِرِف اجْلُ ى. ِا�شْ ُع َخاَلٌء َواْلَ�ْقُت َقْد َم�شَ َقاِئِلنَي: »امْلَْ��شِ
اأَْعُط�ُهْم  �ا.  �شُ مَيْ اأَْن  َلُهْم  َحاَجَة  »أَل  َي�ُش�ُع:  َلُهْم  َفَقاَل  َطَعاًما«.  َلُهْم  َوَيْبَتاُع�ا 
ألَّ َخْم�َشُة اأَْرِغَفٍة َو�َشَمَكَتاِن«. َفَقاَل:  ُكُل�ا«. َفَقاُل�ا َلُه: »َلْي�َس ِعْنَدَنا هُهَنا اإِ اأَْنُتْم ِلَياأْ
اأََخَذ األأَْرِغَفَة  ُثمَّ  اْلُع�ْشِب.  َعَلى  ِكُئ�ا  َيتَّ اأَْن  ُم�َع  َفاأََمَر اجْلُ ُهَنا«.  اإِىَل  ِبَها  »اْئُت�ين 
األأَْرِغَفَة  َواأَْعَطى  َر  َوَك�شَّ َوَباَرَك  َماِء  ال�شَّ َنْحَ�  َنَظَرُه  َوَرَفَع   ، َمَكَتنْيِ َوال�شَّ ْم�َشَة  اخْلَ
ِمَن  َل  َف�شَ َما  َرَفُع�ا  ُثمَّ  َو�َشِبُع�ا.  ِميُع  اجْلَ َفاأََكَل  ِلْلُجُم�ِع.  َوالتَّاَلِميُذ  ِللتَّاَلِميِذ، 
ُل�ءًة. َواألآِكُل�َن َكاُن�ا َنْحَ� َخْم�َشِة اآأَلِف َرُجل، َما َعَدا  ًة مَمْ اْلِك�َشِر اْثَنَتْي َع�ْشَرَة ُقفَّ
�َشاَء َواألأَْوأَلَد())). ولكن العالمة الطباطبائي عّلق قائاًل: )غري اأن الق�شة أل  النِّ

ه القراآن يف �شيء من خ�ش��شياته())). تنطبق على ما ق�شّ

نعم، كالمه �شليم بالقراءة األأولية للق�شة، اإأل اأننا ل� قراأنا الق�شة يف اإجنيل 
ي�حنا، مع تتمّتها ال�اردة يف نف�س األإ�شحاح، ف�شنجد ح�ارات جرت يف الي�م 
الالحق بني امل�شيح وبع�س َمن اأكل�ا يف تلك املنا�شبة واحل�اريني يف اأج�اء تتعلق 

مب�شاألة األإطعام، وفيها ما قد يدّل على م�شم�ن اآيات �ش�رة املائدة. 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 14، 21-13.
2. الطباطبائي: امليزان، ج 6، �س 121.
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َعرْبِ  اإِىَل  َي�ُش�ُع  ى  َم�شَ  ...( ي�حنا:  اإجنيل  يف  جاءت  كما  كالتايل  واحلادثة 
ُروا اآَياِتِه الَِّتي َكاَن  ُهْم اأَْب�شَ َة. َوَتِبَعُه َجْمٌع َكِثرٌي ألأَنَّ يَّ ِليِل، َوُهَ� َبْحُر َطرَبِ َبْحِر اجْلَ
ىَل َجَبل َوَجَل�َس ُهَناَك َمَع َتاَلِميِذِه. َوَكاَن  ِعَد َي�ُش�ُع اإِ ى. َف�شَ َنُعَها يِف امْلَْر�شَ َي�شْ
نَّ َجْمًعا َكِثرًيا ُمْقِبٌل اإَِلْيِه،  ُح، ِعيُد اْلَيُه�ِد، َقِريًبا. َفَرَفَع َي�ُش�ُع َعْيَنْيِه َوَنَظَر اأَ اْلِف�شْ
ِلَيْمَتِحَنُه،  هَذا  َقاَل  ا  َ َواإِمنَّ ه�ؤُأَلِء؟«  ُكَل  ِلَياأْ ُخْبًزا  َنْبَتاُع  اأَْيَن  »ِمْن  ِلِفيُلبُّ�َس:  َفَقاَل 
َئَتْي ِديَناٍر  ُه ُهَ� َعِلَم َما ُهَ� ُمْزِمٌع اأَْن َيْفَعَل. اأََجاَبُه ِفيُلبُّ�ُس: »أَل َيْكِفيِهْم ُخْبٌز مِبِ ألأَنَّ
ِلَياأُْخَذ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم �َشْيًئا َي�ِشرًيا«. َقاَل َلُه َواِحٌد ِمْن َتاَلِميِذِه، َوُهَ� اأَْنَدَراُو�ُس 
اأَُخ� �ِشْمَعاَن ُبْطُر�َس: »ُهَنا ُغاَلٌم َمَعُه َخْم�َشُة اأَْرِغَفِة �َشِعرٍي َو�َشَمَكَتاِن، َولِكْن َما 
ُع�ْشٌب  امْلََكاِن  َوَكاَن يِف  ِكُئ�َن«.  َيتَّ ا�َس  النَّ َي�ُش�ُع: »اْجَعُل�ا  َفَقاَل  مِلِْثِل ه�ؤُأَلِء؟«  هَذا 
َو�َشَكَر،  األأَْرِغَفَة  َي�ُش�ُع  َواأََخَذ  اآأَلٍف.  َخْم�َشِة  َنْحُ�  َوَعَدُدُهْم  َجاُل  الرِّ َكاأَ  َفاتَّ َكِثرٌي، 
ِبَقْدِر  َمَكَتنْيِ  ال�شَّ ِمَن  َوَكذِلَك  ِكِئنَي.  امْلُتَّ اأَْعَطُ�ا  َوالتَّاَلِميُذ  التَّاَلِميِذ،  َعَلى  َع  َوَوزَّ
يَع  َلَة ِلَكْي أَل َي�شِ ا �َشِبُع�ا، َقاَل ِلَتاَلِميِذِه: »اْجَمُع�ا اْلِك�َشَر اْلَفا�شِ َما �َشاُءوا. َفَلمَّ
ِعرِي،  ًة ِمَن اْلِك�َشِر، ِمْن َخْم�َشِة اأَْرِغَفِة ال�شَّ �َشْيٌء«. َفَجَمُع�ا َوَمالأُوا اْثَنَتْي َع�ْشَرَة ُقفَّ
َقاُل�ا: »اإِنَّ  َي�ُش�ُع  َنَعَها  الَِّتي �شَ ا�ُس األآَيَة  َراأَى النَّ ا  َفَلمَّ َلْت َعِن األآِكِلنَي.  الَِّتي َف�شَ

.((()»! ِبيُّ األآِتي اإِىَل اْلَعامَِلِ ِقيَقِة النَّ هَذا ُهَ� ِباحْلَ

ْمُع الَِّذيَن  اأما ما جرى يف الي�م الالحق فكان كالتايل: )َويِف اْلَغِد مَلَّا َراأَى اجْلَ
ُه مَِلْ َتُكْن ُهَناَك �َشِفيَنٌة اأُْخَرى �ِشَ�ى َواِحَدٍة، َوِهَي  َكاُن�ا َواِقِفنَي يِف َعرْبِ اْلَبْحِر اأَنَّ
ى  ِفيَنَة َمَع َتاَلِميِذِه َبْل َم�شَ ِتي َدَخَلَها َتاَلِميُذُه، َواأَنَّ َي�ُش�َع مَِلْ َيْدُخِل ال�شَّ ِتْلَك الَّ
َتاَلِميُذُه،  َوأَل  ُهَناَك  ُهَ�  َلْي�َس  َي�ُش�َع  اأَنَّ  ْمُع  اجْلَ َراأَى  ا  َفَلمَّ َوْحَدُهْم...  َتاَلِميُذُه 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 6، 14-1.
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َوَجُدوُه  َومَلَّا  َي�ُش�َع.  َيْطُلُب�َن  َكْفِرَناُح�َم  اإِىَل  َوَجاُءوا  ُفَن  ال�شُّ ا  اأَْي�شً ُهْم  َدَخُل�ا 
َوَقاَل:  َي�ُش�ُع  اأََجاَبُهْم  ُهَنا؟«  ْرَت  �شِ َمَتى  ُمَعلُِّم،  »َيا  َلُه:  َقاُل�ا  اْلَبْحِر،  َعرْبِ  يِف 
ُكْم  ألأَنَّ َبْل  اآَياٍت،  َراأَْيُتْم  ُكْم  ألأَنَّ َلْي�َس  َتْطُلُب�َنِني  اأَْنُتْم  َلُكْم:  اأَُق�ُل  قَّ  احْلَ قَّ  »احْلَ
َعاِم اْلَباِقي ِلْلَحَياِة  َعاِم اْلَباِئِد، َبْل ِللطَّ ْبِز َف�َشِبْعُتْم. ِاْعَمُل�ا أَل ِللطَّ اأََكْلُتْم ِمَن اخْلُ
ِة الَِّذي ُيْعِطيُكُم اْبُن األإِْن�َشاِن، ألأَنَّ هَذا اهلُل األآُب َقْد َخَتَمُه«. َفَقاُل�ا َلُه:  األأََبِديَّ
َعَمُل  ُهَ�  »هَذا  َلُهْم:  َوَقاَل  َي�ُش�ُع  اأََجاَب  اهلِل؟«  اأَْعَماَل  َنْعَمَل  َحتَّى  َنْفَعُل  »َماَذا 
َوُن�ؤِْمَن  ى  ِلرَنَ َنُع  َت�شْ اآَيٍة  َة  يَّ »َفاأَ َلُه:  َفَقاُل�ا  اأَْر�َشَلُه«.  ُهَ�  ِبالَِّذي  ُت�ؤِْمُن�ا  اأَْن  اهلِل: 
اأَْعَطاُهْم  ُه  اأَنَّ َمْكُت�ٌب:  ُهَ�  َكَما  ِة،  يَّ اْلرَبِّ يِف  امْلَنَّ  اأََكُل�ا  اآَباوؤَُنا  َتْعَمُل؟  َماَذا  ِبَك؟ 
م��شى  مع  اإ�شرائيل  بني  ق�شة  اإىل  اإ�شارة  يف  ِلَياأُْكُل�ا«(  َماِء  ال�شَّ ِمَن  ُخْبًزا 
)َفَقاَل  عليهم  وال�شل�ى  املن  واإنزال  م�شر  من  اخلروج  بعد  ال�شالم«  »عليه 
َماِء،  ْبَز ِمَن ال�شَّ قَّ اأَُق�ُل َلُكْم: َلْي�َس ُم��َشى اأَْعَطاُكُم اخْلُ قَّ احْلَ َلُهْم َي�ُش�ُع: »احْلَ
َماِء،  ِقيِقيَّ ِمَن ال�شَّ ْبَز احْلَ اأَِبي( اهلل بادعاء اأن امل�شيح ابنه )ُيْعِطيُكُم اخْلُ َبْل 
»َيا  َلُه:  َفَقاُل�ا   .» ِلْلَعامَِلِ َحَياًة  اْلَ�اِهُب  َماِء  ال�شَّ ِمَن  اِزُل  النَّ ُهَ�  اهلِل  ُخْبَز  ألأَنَّ 
َياِة.  ْبَز«. َفَقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: »اأََنا ُهَ� ُخْبُز احْلَ ُد، اأَْعِطَنا يِف ُكلِّ ِحنٍي هَذا اخْلُ �َشيِّ
اأََبًدا.....( فامل�شيح يع�د  َمْن ُيْقِبْل اإِيَلَّ َفاَل َيُج�ُع، َوَمْن ُي�ؤِْمْن ِبي َفاَل َيْعَط�ُس 
تتحّقق  خالله  من  الذي  واألأخالقي  والروحي  األإمياين  الُبعد  عن  ويتحّدث 
ِيَن  يَُّها اذَّلَّ

َ
احلياة مبفه�مها املعن�ي أل املادي، وهذا �شبيه بق�له »تعاىل«: {يَا أ

َ حََيُوُل َبنْيَ  نَّ اهَللَّ
َ
ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َداََعُكم لَِما حَُيْيِيُكْم َواْعلَُمواْ أ آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ هَلِلَّ

وَن}))). نَُّه إيََِلِْه حُُترََْشُ
َ
الَْمْرءِ َوقَلْبِِه َوأ

1. األأنفال:24.
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ولكّن تركيزهم على الُبعد املادي يف حياتهم جعلهم يتذّمرون: )َفَكاَن اْلَيُه�ُد 
َفاأََجاَب   .... َماِء«.  ال�شَّ ِمَن  َنَزَل  الَِّذي  ْبُز  اخْلُ ُهَ�  »اأََنا  َقاَل:  ُه  ألأَنَّ َعَلْيِه  ُروَن  َيَتَذمَّ
اِزُل  ْبُز النَّ ِة َوَماُت�ا. هَذا ُهَ� اخْلُ يَّ ُكْم اأََكُل�ا امْلَنَّ يِف اْلرَبِّ َي�ُش�ُع َوَقاَل َلُهْم: .... اآَباوؤُ
يُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن  ْبُز احْلَ �َت. اأََنا ُهَ� اخْلُ َماِء، ِلَكْي َياأُْكَل ِمْنُه األإِْن�َشاُن َوأَل مَيُ ِمَن ال�شَّ
ْبُز الَِّذي اأََنا اأُْعِطي ُهَ�  ْبِز َيْحَيا اإِىَل األأََبِد. َواخْلُ َحٌد ِمْن هَذا اخْلُ َماِء. اإِْن اأََكَل اأَ ال�شَّ

 .)» َج�َشِدي الَِّذي اأَْبِذُلُه ِمْن اأَْجِل َحَياِة اْلَعامَِلِ

املاّدي  الُبعد  اإىل  زال�ا ينظرون  ألأنهم ما  امل�شيح،  ي�شت�عب اجلمع كالم  مِل 
ا َقاِئِلنَي: »َكْيَف َيْقِدُر هَذا اأَْن  ُهْم َبْع�شً َم اْلَيُه�ُد َبْع�شُ من احتياجاتهم: )َفَخا�شَ
ُكَل؟«(. يبدو اأن امل�شيح من هذه اللحظة فبْعد اأخذ يجاريهم  ُيْعِطَيَنا َج�َشَدُه ِلَناأْ
لعّلهم  بذلك  �شّبه ج�شده  فقد  وال�شرب،  األأكل  هّمهم  كان  فاإذا  يف منطقهم، 
اأَُق�ُل  قَّ  احْلَ قَّ  »احْلَ َي�ُش�ُع:  َلُهْم  )َفَقاَل  مق�ش�َده:  ويفهم�ن  مراَده  ي�شت�عب�ن 
ِفيُكْم.  َحَياٌة  َلُكْم  َفَلْي�َس  َدَمُه،  َوَت�ْشَرُب�ا  األإِْن�َشاِن  اْبِن  َج�َشَد  َتاأُْكُل�ا  مَِلْ  اإِْن  َلُكْم: 
ِخرِي،  األأَ اْلَيْ�ِم  يِف  اأُِقيُمُه  َواأََنا  ٌة،  اأََبِديَّ َحَياٌة  َفَلُه  َدِمي  َوَي�ْشَرُب  َج�َشِدي  َياأُْكُل  َمْن 
ألأَنَّ َج�َشِدي َماأَْكٌل َحٌق َوَدِمي َم�ْشَرٌب َحٌق. َمْن َياأُْكْل َج�َشِدي َوَي�ْشَرْب َدِمي َيْثُبْت 
، َواأََنا َحيٌّ ِباألآِب، َفَمْن َياأُْكْلِني َفُهَ� َيْحَيا  يُّ يِفَّ َواأََنا ِفيِه))). َكَما اأَْر�َشَلِني األآُب احْلَ

1. لدى امل�شيحيني تقليد كن�شي ُيعرف بعن�ان )�شر األأفخار�شتيا اأو األأوخار�شتيا( وهي كلمة معّربة 
تعني ال�ُشكر وماأخ�ذة عن الكلمة الي�نانية εὐχαριστέω اأق�ل �شكرًا، ويعرب عنها اأي�شًا بعن�ان 
ي�ش�ع  تناوله  الذي  األأخري  بالع�شاء  تذكري  التقليد  وهذا  املقد�س(.  )القربان  اأو  التناول(  )�شر 
لب  ب�شحبة ح�ارييه يف الليلة التي اعتقل فيها بعدها بح�شب الت�ش�ر امل�شيحي ال�شائد ثم ُعذب و�شُ
وُقتل. يتم هذا التقليد الكن�شي بتناول قطعة �شغرية ورقيقة من اخلبز )تعرف بالـرب�شان( التي 
متثل ج�شد ي�ش�ع، واأحيانًا تذّوق اأو غم�س قطعة اخلبز يف القليل من اخلمر الذي ميثل دم ي�ش�ع كما 

جاء يف الن�س األإجنيلي اأعاله.
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َوَماُت�ا.  اآَباوؤُُكُم امْلَنَّ  اأََكَل  َلْي�َس َكَما  َماِء.  َنَزَل ِمَن ال�شَّ ْبُز الَِّذي  ِبي. هَذا ُهَ� اخْلُ
يِف  ُيَعلُِّم  َوُهَ�  امْلَْجَمِع  يِف  َقاَل هَذا  األأََبِد«.  اإِىَل  َيْحَيا  ُه  َفاإِنَّ ْبَز  اخْلُ َياأُْكْل هَذا  َمْن 
األأهم،  ه�  والعقل  والروح  األإميان  غذاء  اأن  على  متكرر  تاأكيد  َكْفِرَناُح�َم.( 

وامل�شيح ميثل امل�شدر لهم يف ذلك.

وجاءت اللحظة التي متّيز فيها امل�ؤمن�ن مّمن ح�له عن اأولئك الذي كان يف 
قلبهم �شك اأو مر�س اأو كان�ا من اليه�د الذين مِل ي�ؤمن�ا به بعُد مّمن �شهدوا 
ما جرى باألأم�س من اآية األإطعام ولكنهم مع هذا كفروا به، وما ذاك اإأل ل�شّدة 
األإميانية  دون  فقط  املادية  حاجاتهم  تلبية  يف  وطمعهم  باملاديات،  مت�ّشكهم 

واملعن�ية واألأخالقية.

ْعٌب! َمْن َيْقِدُر اأَْن  )َفَقاَل َكِثرُيوَن ِمْن َتاَلِميِذِه، اإِْذ �َشِمُع�ا: »اإِنَّ هَذا اْلَكاَلَم �شَ
ُروَن َعَلى هَذا، َفَقاَل َلُهْم: »اأَهَذا  نَّ َتاَلِميَذُه َيَتَذمَّ َي�ْشَمَعُه؟« َفَعِلَم َي�ُش�ُع يِف َنْف�ِشِه اأَ
الَِّذي  ُهَ�  وُح  َالرُّ أًل!  اأَوَّ َكاَن  َحْيُث  ىَل  اإِ اِعًدا  األإِْن�َشاِن �شَ اْبَن  َراأَْيُتُم  َفاإِْن  ُكْم؟  ُيْعرِثُ
َوَحَياٌة،  ُروٌح  ُهَ�  ِبِه  اأَُكلُِّمُكْم  الَِّذي  َاْلَكاَلُم  �َشْيًئا.  ُيِفيُد  َفاَل  �َشُد  اجْلَ ا  اأَمَّ ُيْحِيي. 
ِذيَن أَل ُي�ؤِْمُن�َن،  َولِكْن ِمْنُكْم َقْ�ٌم أَل ُي�ؤِْمُن�َن«. ألأَنَّ َي�ُش�َع ِمَن اْلَبْدِء َعِلَم َمْن ُهُم الَّ
ُه أَل َيْقِدُر اأََحٌد اأَْن َياأِْتَي اإِيَلَّ اإِْن مَِلْ  َوَمْن ُهَ� الَِّذي ُي�َشلُِّمُه. َفَقاَل: »ِلهَذا ُقْلُت َلُكْم: اإِنَّ
ُيْعَط ِمْن اأَِبي«. ِمْن هَذا اْلَ�ْقِت َرَجَع َكِثرُيوَن ِمْن َتاَلِميِذِه اإِىَل اْلَ�َراِء( تالميذه 
�ُش�َن َمَعُه. َفَقاَل َي�ُش�ُع ِلالْثَنْي َع�َشَر: »اأََلَعلَُّكْم  من غري احل�اريني )َومَِلْ َيُع�ُدوا مَيْ
َمْن  اإِىَل   ، َربُّ »َيا  ُبْطُر�ُس:  �ِشْمَعاُن  َفاأََجاَبُه  �ا؟«  �شُ مَتْ اأَْن  ُتِريُدوَن  ا  اأَْي�شً اأَْنُتْم 
اأَْنَت امْلَ�ِشيُح  َك  اأَنَّ ا َوَعَرْفَنا  اآَمنَّ َوَنْحُن َقْد  ِة ِعْنَدَك،  َياِة األأََبِديَّ َنْذَهُب؟ َكاَلُم احْلَ
ُتُكْم، األْثَنْي َع�َشَر؟ َوَواِحٌد  «. اأََجاَبُهْم َي�ُش�ُع: »اأََلْي�َس اأَينِّ اأََنا اْخرَتْ يِّ اْبُن اهلِل احْلَ
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، ألأَنَّ هَذا َكاَن ُمْزِمًعا اأَْن  ِمْنُكْم �َشْيَطاٌن!« َقاَل َعْن َيُه�َذا �ِشْمَعاَن األإِ�ْشَخْرُي�ِطيِّ
ُي�َشلَِّمُه، َوُهَ� َواِحٌد ِمَن األْثَنْي َع�َشَر())).

م وبني اإنزال املّن وال�شل�ى يف  براأيي ال�شخ�شي اأنَّ ربطهم بني الطلب املقدَّ
ق�شة النبي م��شى »عليه ال�شالم« والتعبري عن ذلك باألإنزال من ال�شماء واأنه 
من عند اهلل »�شبحانه« يجعلنا نعيد فْهمنا حلدث اإنزال املائدة وكيفية حتّقق 
ذلك، كما اأن ارتباط ذلك باألإميان بامل�شيح -كما يف الن�س التايل- قريب من 
َنْعَمَل  َحتَّى  َنْفَعُل  »َماَذا  َلُه:  )َفَقاُل�ا  املائدة:  �ش�رة  ال�ارد يف  الكالم  م�شم�ن 
اأَْعَماَل اهلِل؟« اأََجاَب َي�ُش�ُع َوَقاَل َلُهْم: »هَذا ُهَ� َعَمُل اهلِل: اأَْن ُت�ؤِْمُن�ا ِبالَِّذي ُهَ� 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 6، 71-22.

رّْس األفخارستيا - رّْس اتلناول - القربان المقّدس
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ِمَن ِبَك؟ َماَذا َتْعَمُل؟ اآَباوؤَُنا اأََكُل�ا  ى َوُن�ؤْ َنُع ِلرَنَ َة اآَيٍة َت�شْ اأَْر�َشَلُه«. َفَقاُل�ا َلُه: »َفاأَيَّ
َماِء ِلَياأُْكُل�ا«())) . ُه اأَْعَطاُهْم ُخْبًزا ِمَن ال�شَّ ِة، َكَما ُهَ� َمْكُت�ٌب: اأَنَّ يَّ امْلَنَّ يِف اْلرَبِّ

ومّما يقّ�ي اأي�شًا  احتمال اأن تك�ن هذه احلادثة هي املق�ش�دة، اأنها جاءت 
قبيل عيد الف�شح، واآيات املائدة تتكلم عن العيد: {قَاَل ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم اللُهمَّ 
ّمِنَك  َوآيًَة  َوآِخِرنَا  نِلَا  وَّ

َ
أّلِ ِعيداً  نَلَا  تَُكوُن  َماء  السَّ ّمَِن  َمائَِدةً  َعلَْيَنا  نِزْل 

َ
أ َربََّنا 

نَت َخرْيُ الرَّازِقنَِي}))). 
َ
َواْرُزْقَنا َوأ

فكما اأن عيد الِف�شح يرتبط بخبز الفطري حيث ياأكل اليه�د الفطري ا�شتذكارًا 
لليلة خروجهم وخال�شهم من العب�دية يف اأر�س م�شر، وكذلك للفطري الذي 
اأخذوه  الذي  العجني  اليم، و�شنع�ه من  بعد عب�رهم  األأوىل  اأيامهم  اأكل�ه يف 
معهم من م�شر ومِل يكن قد اختمر بعُد، فلتكن هناك منا�شبة بديلة عن ذلك 
بها،  املحيطة  واألأحداث  وبر�شالته  املّرة  هذه  نف�شه  بامل�شيح  ترتبط  )عيد( 

لتبقى ِذكرًا عند امل�ؤمنني به عرب الزمن.

وي�شاف اإىل ما �شبق اأن التعبري باأنها مائدة من ال�شماء أل يعني بال�شرورة 
اأّن مائدًة نزلت بهذه ال�ش�رة وعليها طعام، بل تعني اأن اهلل »�شبحانه« يهّيئ 
الطعام ب�شكل غري معتاد عليه ودون بذل جهد ُيذكر من قبل النا�س، متامًا كما 
َعلَْيُكُم  نَزنْلَا 

َ
{َوأ األإنزال:  بعن�ان  لهم  وال�شل�ى  املّن  ت�فري  عن  التعبري  جاء 

تفرزها  ماّدة  اأنها  واحلال  َرزَْقَناُكْم})))،  َما  َطّيَِباِت  ِمن  لَُكُواْ  لَْوى  َوالسَّ الَْمنَّ 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 6، 31-28.
2. املائدة:114.

3. البقرة:57.
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األأ�شجار وطي�ر تعي�س على األأر�س، غاية األأمر اأن اهلل »�شبحانه« هّياأ الظروف 
بحيث تت�افر هاتان املادتان الغذائيتان ب�شكل دائم، ومن دون حاجة اإىل زراعة 
األأمر حني  كان  وهكذا  ا�شطيادها.  العناء يف  اأو  الطي�ر  لرتبية  بذل جهد  اأو 
ال�شمكتني بحيث �شارت  اأرغفة ويف  وتعاىل« يف اخلم�شة  »�شبحانه  بارك اهلل 
مبجم�عها م�ردًا ألإ�شباع األآألف من النا�س، لتك�ن بذلك اآية من اآيات اهلل على 
َنَعَها َي�ُش�ُع  ا�ُس األآَيَة الَِّتي �شَ ى النَّ ا َراأَ �شحة ر�شالة امل�شيح »عليه ال�شالم«: )َفَلمَّ

.((()»! ِبيُّ األآِتي اإِىَل اْلَعامَِلِ ِقيَقِة النَّ َقاُل�ا: »اإِنَّ هَذا ُهَ� ِباحْلَ

�شياغتها  واإعادة  ال�شابقة  املعل�مات  جمع  من  ا�شتنتجها  التي  واخلال�شة 
باإجراء �شيء من التعديل على الق�شة األإجنيلية ف�شيك�ن األأمر كالتايل:

»عليه  امل�شيح  من  احل�اري�ن  طلب  اليه�دي،  الف�شح  عيد  م�عد  ُقرب   
ال�شالم« اأن يرزقهم اهلل رزقًا من عنده، وب�ش�رة غيبية، لتك�ن هذه احلادثة 

اآية تزيد من اإميانهم به.

تك�ن  بحيث  )املائدة(  غيبية  ب�ش�رة  رزقًا  اهلل  يرزقهم  اأن  امل�شيح  دعا   
منا�شبة احتفالية تتذّكرها األأجيال امل�ؤمنة به، واآيًة منه على �شحة ر�شالته، 

واإ�شباعًا جل�عهم.

 هّددهم اهلل اإن كفر اأحٌد منهم بعد هذه األآية فاإنه �شيلقى عذابًا �شديدًا.

 ا�شتجاب اهلل للم�شيح، ف�شارت األأرغفة الخم�شة وال�شمكتان طعام األآألف 
من النا�س، وفا�شت عن حاجتهم.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 6، 14.
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 ثبت الح�اري�ن على اإيمانهم، بينما كفر كثير من اليه�د ألأنهم تطّلع�ا اإلى 
ا�شتمرارية األأمر واأن أل يك�ن لمرة واحدة فقط، بما يدّل على �شدة ماديتهم.

 وبذا تك�ن اآيات �ش�رة املائدة تهدف - باألإ�شافة اإىل ذكر احلادثة - اأن 
كما  ال�شليم  �شياقها  يف  وت�شعها  ي�حنا،  برواية  األإجنيلية  الق�شة  ت�شّحح 
جرت األأحداث حينئذ، ومن ذلك ما جاء يف اإجنيل ي�حنا من اأن الكالم كان 
�شادرًا عن عامة اليه�د أل من احل�اريني، بينما �شدور الكالم بح�شب القراآن 
الكرمي كان من احل�اريني اأنف�شهم، فاإن هذه النقطة مبثابة ت�شحيح قراآين 

للق�شة األإجنيلية.

اأعقبه  والذي  األأخري(  بعن�ان )الع�شاء  املعروفة  اأخرى وهي  وهناك حادثة 
مبا�شرة القب�س على امل�شيح وحادثة ال�شلب، وحتتاج اإىل وقفة حتليلية لرنى 

مدى اإمكانية اأن تك�ن هي ذاتها املذك�رة يف �ش�رة املائدة.

اليه�د  ياأكل  حيث  الِف�شح  عيد  اْلَفِطرِي(  اِم  اأَيَّ ِل  اأَوَّ )َويِف  مّتى:  اإجنيل  ففي 
ِلَتاأُْكَل  َلَك  ُنِعدَّ  اأَْن  ُتِريُد  »اأَْيَن  َلُه:  َقاِئِلنَي  َي�ُش�َع  اإِىَل  التَّاَلِميُذ  َم  )َتَقدَّ الفطري 
اإِنَّ  َيُق�ُل:  امْلَُعلُِّم  َلُه:  َوُق�ُل�ا  ُفاَلٍن  اإِىَل  امْلَِديَنِة،  اإِىَل  »اْذَهُب�ا  َفَقاَل:  َح؟«  اْلِف�شْ
اأََمَرُهْم  َح َمَع َتاَلِميِذي«. َفَفَعَل التَّاَلِميُذ َكَما  َنُع اْلِف�شْ َوْقِتي َقِريٌب. ِعْنَدَك اأَ�شْ
َكاأَ َمَع األْثَنْي َع�َشَر. َوِفيَما ُهْم َياأُْكُل�َن  َح. َومَلَّا َكاَن امْلَ�َشاُء اتَّ وا اْلِف�شْ َعدُّ َي�ُش�ُع َواأَ

ا(. قَّ اأَُق�ُل َلُكْم: اإِنَّ َواِحًدا ِمْنُكْم ُي�َشلُِّمِني«. َفَحِزُن�ا ِجدًّ َقاَل: »احْلَ

ويذكر الن�س اأن كل واحد من احل�اريني بداأ ي�شاأل امل�شيح اإن كان ه� الذي 
اْبَن  اإِنَّ  ُي�َشلُِّمِني!  ُهَ�  ْحَفِة  ال�شَّ يِف  َمِعي  َيَدُه  َيْغِم�ُس  )»الَِّذي  فقال:  �شُي�شلمه، 
ُجِل  الرَّ ِلذِلَك  َوْيٌل  َولِكْن  َعْنُه،  َمْكُت�ٌب  ُهَ�  َكَما  نف�شه )َما�ٍس  األإِْن�َشاِن( يق�شد 
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ُجِل َلْ� مَِلْ ُي�َلْد!«(. ا ِلذِلَك الرَّ الَِّذي ِبِه ُي�َشلَُّم اْبُن األإِْن�َشاِن. َكاَن َخرْيً

مع  م�شبقًا  اتفق  قد  متى-  اإجنيل  -بح�شب  األ�شخري�طي  يه�ذا  اأن  وحيث 
اليه�د كي ي�شّلم لهم امل�شيح اإذ اختباأ عن األأعني))) لذا فقد كانت اإجابة امل�شيح 
ِدي؟« َقاَل َلُه:  َنا ُهَ� َيا �َشيِّ َجاَب َيُه�َذا ُم�َشلُِّمُه َوَقاَل: »َهْل اأَ ل�ش�ؤاله خمتلفة )َفاأَ

»اأَْنَت ُقْلَت«(. اأي اأنت بهذا ال�ش�ؤال و�شعت نف�شك م��شع التهمة.

ويكمل الن�س كيف بارك امل�شيح الطعام وقّدم معنًى رمزيًا لذلك، واأخربهم 
اأن هذه اآخر �شربة له من )اخلمر( الدني�ي: )اإِينِّ ِمَن األآَن أَل اأَ�ْشَرُب ِمْن ِنَتاِج 
ُثمَّ  اأَِبي«.  َمَلُك�ِت  يِف  َجِديًدا  َمَعُكْم  اأَ�ْشَرُبُه  ِحيَنَما  اْلَيْ�ِم  ذِلَك  اإِىَل  هَذا  اْلَكْرَمِة 
ْيُت�ِن(. ثم اأخربهم امل�شيح اأنهم �شي�شّك�ن فيه يف  ُح�ا َوَخَرُج�ا اإِىَل َجَبِل الزَّ �َشبَّ
نف�س هذه الليلة، واأنه قدر حمت�م، م�شريًا بذلك اإىل اأنه �شُيقَب�ُس عليه، فكيف 
أل ي�شتطيع اخلال�س مما �شيقع عليه وه� ياأتي باألآيات )املعجزات(: )ِحيَنِئٍذ 

�َن ِفىَّ يِف هِذِه اللَّْيَلِة(. َقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: »ُكلُُّكْم َت�ُشكُّ

ثم ينقل الن�س ح�ارًا دار بني امل�شيح وبطر�س الذي ي�شتثني نف�شه من ذلك 
َبًدا«.  ِميُع َفاأََنا أَل اأَ�ُشكُّ اأَ َجاَب ُبْطُر�ُس َوَقاَل َلُه: »َواإِْن �َشكَّ ِفيَك اجْلَ ال�شك: )َفاأَ
يَح ِديٌك ُتْنِكُرين  قَّ اأَُق�ُل َلَك: اإِنََّك يِف هِذِه اللَّْيَلِة َقْبَل اأَْن َي�شِ َقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »احْلَ

ُطِرْرُت اأَْن اأَُم�َت َمَعَك أَل اأُْنِكُرَك!«(. اٍت«. َقاَل َلُه ُبْطُر�ُس: »َوَلِ� ا�شْ َثاَلَث َمرَّ

ر كلٌّ منهم مق�لة بطر�س م�ؤّكدين ثباتهم على األإميان به، وه� قريب من  وكرَّ

َيُه�َذا  ُيْدَعى  الَِّذي  َع�َشَر،  األْثَنْي  ِمَن  َواِحٌد  )َذَهَب  متى:  اإجنيل  من  األإ�شحاح  نف�س  يف  جاء   .1
َلُه  َفَجَعُل�ا  َلْيُكْم؟«  اإِ �َشلُِّمُه  اأُ َواأََنا  ُتْعُط�ين  ْن  اأَ ُتِريُدوَن  َوَقاَل: »َماَذا  اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َشاِء  اإِىَل   ، األإِ�ْشَخْرُي�ِطيَّ

ًة ِلُي�َشلَِّمُه(. )16-14( ِة. َوِمْن ذِلَك اْلَ�ْقِت َكاَن َيْطُلُب ُفْر�شَ َثاَلِثنَي ِمَن اْلِف�شَّ
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و�شف اآيات �ش�رة املائدة التي تبنّي اأن لديهم حالة من الرتدد وعدم الثبات مبا 
يلتقي مع ما اأخرب به امل�شيح من اأنهم �شي�شّك�ن فيها �شريعًا، بل اإنه ذهب ألحقًا 
َفَ�َجَدُهْم  التَّاَلِميِذ  اإِىَل  َجاَء  )ُثمَّ  فالمهم:  نام�ا  قد  ف�جدهم  الليل  لي�شلي 
ِنَياًما، َفَقاَل ِلُبْطُر�َس: »اأَهَكَذا َما َقَدْرمُتْ اأَْن َت�ْشَهُروا َمِعي �َشاَعًة َواِحَدًة؟ ِا�ْشَهُروا 
ِعيٌف«... ُثمَّ  �َشُد َف�شَ ا اجْلَ وُح َفَن�ِشيٌط َواأَمَّ ا الرُّ ِرَبٍة. اأَمَّ لُّ�ا ِلَئالَّ َتْدُخُل�ا يِف جَتْ َو�شَ
لَّى  ا َو�شَ ى اأَْي�شً َكُهْم َوَم�شَ ا ِنَياًما، اإِْذ َكاَنْت اأَْعُيُنُهْم َثِقيَلًة. َفرَتَ َجاَء َفَ�َجَدُهْم اأَْي�شً
األآَن  »َناُم�ا  َلُهْم:  َوَقاَل  َتاَلِميِذِه  اإِىَل  َجاَء  ُثمَّ  ِبَعْيِنِه.  اْلَكاَلَم  ذِلَك  َقاِئاًل  َثاِلَثًة 
َطاِة.  َبْت، َواْبُن األإِْن�َشاِن ُي�َشلَُّم اإِىَل اأَْيِدي اخْلُ اَعُة َقِد اْقرَتَ يُح�ا! ُهَ�َذا ال�شَّ َوا�ْشرَتِ
َب!« َوِفيَما ُهَ� َيَتَكلَُّم، اإَِذا َيُه�َذا اأََحُد  ُق�ُم�ا َنْنَطِلْق! ُهَ�َذا الَِّذي ُي�َشلُِّمني َقِد اْقرَتَ
ُروؤَ�َشاِء اْلَكَهَنِة  يٍّ ِمْن ِعْنِد  ِب�ُشُي�ٍف َوِع�شِ َوَمَعُه َجْمٌع َكِثرٌي  األْثَنْي َع�َشَر َقْد َجاَء 

ْعِب())). َو�ُشُي�ِخ ال�شَّ

أل  التفا�شيل  وبهذه  األأخري  الع�شاء  بعن�ان  يعرف  ملا  املقّدمة  ال�ش�رة  هذه 
تكفي للق�ل باأنها هي املق�ش�دة بحدث اإنزال املائدة، بل أل تت�شمن �شيئًا من 
هذا القبيل، اإذ كان اإعداد الطعام طبيعيًا ومن دون تدّخل يِد الغيب، والقراآن 
يتحدث عن طلبهم )اآية( لكي يثبت اإميانهم وتطمئن قل�بهم ويك�ن�ا �شهداء 

على احلدث، ول� �شاألهم اأحد اأو اأخربوا عنه األآخرين لكان�ا �شه�د عيان.

واخلال�شة اأّن حادثة اأطعام اخلم�شة اآألف اأقرب يف الدأللة للمراد من اآيات 
�ش�رة املائدة ب�شرط اأن نق�ل اأنها نزلت يف القراآن الكرمي بهذه اخل�ش��شيات 

بغر�س تعديل بع�س تفا�شيل الق�شة األإجنيلية وت�شحيحها.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 26، 75-17
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•• آيات لم تِرد في القرآن:
اآيات  األأناجيل  ذكرت  اآيات،  من  الكرمي  القراآن  يف  ورد  ما  اإىل  باألإ�شافة 
التي جاءت  الكلمات  ننقل هذه  اأن  بعد  ولكن  قلياًل،  �شنت�ّقف عندها  اأخرى، 
امل�شيح(: )مِل  عن�ان )معجزات  املقد�س حتت  للكتاب  التطبيقي  التف�شري  يف 
مع  حدثت  التي  املعجزات  من  جزء  �ش�ى  األآخرون  والب�شريون  ي�حّنا  ي�شّجل 

اأنا�س مَلَ�َشهم ي�ش�ع و�شفاهم())).
األأربعة  األأناجيل  يف  املذك�رة  )األآيات=املعاجز(  هذه  باإح�شاء  قمنا  ول� 
ف�شنجد اأنها قد اأدرجت من قبل بع�س الباحثني حتت اأربعة اأق�شام )�شلطان 
على ق�ى الطبيعة - �شفاء املر�شى -  اإحياء امل�تى - اإخراج ال�شياطني(، وحتت 
هذه األأق�شام 37 حدثًا، وكل حدث قد ي�شتمل على اآية )معجزة( اأو اأكرث، وهي 

مب�بة كالتايل:
 �شلطان على ق�ى الطبيعة:

1. حت�يل املاء اىل خمر 
2. اإكثار ال�شمك يف ال�شباك 

3. تهدئة العا�شفة 
4. اإ�شباع خم�شة اآألف رجل باألإ�شافة اإىل الن�شاء واألوألد 

5. ال�شري على املياه 
6. اإ�شباع اأربعة اآألف رجل باألإ�شافة اإىل الن�شاء واألأوألد

1. عدة من امل�ؤلفني: التف�شري التطبيقي للكتاب املقد�س، �س 2258.
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7.  اجلزية يف فم ال�شمكة 
8. لعن �شجرة التني 

9. اإكثار ال�شمك للمرة الثانية 
 �شفاء املر�شى:

1.  تطهري و�شفاء األأبر�س 
2. �شفاء خادم قائد املئة 

3. �شفاء حماة بطر�س 
4. �شفاء املر�شى واملجانني 

5. �شفاء امل�شل�ل
6. �شفاء نازفة الدم 

7. �شفاء اأعميني 
8. �شفاء اإن�شان يده ياب�شة 

9. �شفاء ابنة املراأة الكنعانية 

10. �شفاء الكثريين يف اجلليل 

11. �شفاء عميان 

12. �شفاء اأ�شم واخر�س 

13. �شفاء اأعمى يف بيت �شيدا 

14. �شفاء اإمراة منحنية 
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15. �شفاء م�شاب باأل�شت�شقاء 

16. �شفاء ع�شرة ُبر�س 

17. اإبراء اأُذن عبد رئي�س الكهنة 

18. �شفاء ابن خادم امللك 

19. �شفاء م�شل�ل بيت ح�شدا 

20. �شفاء اأعمى منذ ال�ألدة  

 اإحياء امل�تى:

1. اإحياء ابنة ياير�س 

2. اإحياء ابن ارملة نايني 

3. اإحياء لعازر 

 اإخراج ال�شياطني:
1. اإخراج �شياطني يف ك�رة اجلرج�شيني 

2. اإخراج �شياطني من اخر�س جُمن�ن 
3. اخراج �شيطان من غالم 

4. طرد الروح النج�س 
5. اإخراج �شيطان من اخر�س واأعمى))) 

1.https://www.enjeel.com/index.php?article=miracles1
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•• َقْلب الماء خمراً:
ِليِل( قرية  َقاَنا اجْلَ َكاَن ُعْر�ٌس يِف  اِلِث  اْلَيْ�ِم الثَّ جاء يف اإجنيل ي�حنا: )َويِف 
ا َي�ُش�ُع َوَتاَلِميُذُه اإِىَل  »كفر كنا« يف فل�شطني )َوَكاَنْت اأُمُّ َي�ُش�َع ُهَناَك. َوُدِعَي اأَْي�شً
ْمُر، َقاَلْت اأُمُّ َي�ُش�َع َلُه: »َلْي�َس َلُهْم َخْمٌر«. َقاَل َلَها َي�ُش�ُع:  اْلُعْر�ِس. َومَلَّا َفَرَغِت اخْلَ
اِم: »َمْهَما َقاَل َلُكْم  ُه ِلْلُخدَّ »َما يِل َوَلِك َيا اْمَراأَُة؟ مَِلْ َتاأِْت �َشاَعِتي َبْعُد«. َقاَلْت اأُمُّ
�َعًة ُهَناَك، َح�َشَب َتْطِهرِي اْلَيُه�ِد(  ُة اأَْجَراٍن ِمْن ِحَجاَرٍة َمْ��شُ َفاْفَعُل�ُه«. َوَكاَنْت �ِشتَّ
اجُلْرن: خّزان اأو ح��س من احلجر املنق�ر الذي ُي�شبُّ فيه املاء فُيغ�شل فيه 
اأجزاء من البدن اأو ُيت��شاأُ منه اأو ُتدّق فيه احلب�ب اأو ُيهَر�س فيه اللحم، ولذا 
تك�ن اأحجامه متفاوتة. وكانت األأجران ال�شتة كبرية ألأنها مِل تكن اأجران ملاء 
ال�شرب بل للتطهري، وقد كان اليه�د يطّهرون كل �شيء وأل ياأكل�ن اإن مِل يغ�شل�ا 
اأياديهم. وهم دائمًا يغ�شل�ن اأيديهم واأرجلهم للحفاظ على طهارتها )َي�َشُع ُكلُّ 
ر امِلطر ال�احد بثالثة وع�شرين لرتًا تقريبًا )َقاَل  َواِحٍد ِمْطَرْيِن اأَْو َثاَلَثًة( ُقدِّ
َلُهْم َي�ُش�ُع: »اْمالأُوا األأَْجَراَن َماًء«. َفَمالأُوَها اإِىَل َفْ�ُق. ُثمَّ َقاَل َلُهُم: »ا�ْشَتُق�ا األآَن 
َل َخْمًرا،  َكاإِ امْلَاَء امْلَُتَح�ِّ ا َذاَق َرِئي�ُس امْلُتَّ ُم�ا. َفَلمَّ َكاإِ«. َفَقدَّ ُم�ا اإِىَل َرِئي�ِس امْلُتَّ َوَقدِّ
ِذيَن َكاُن�ا َقِد ا�ْشَتَقُ�ا امْلَاَء َعِلُم�ا، َدَعا  اَم الَّ دَّ َومَِلْ َيُكْن َيْعَلُم ِمْن اأَْيَن ِهَي، لِكنَّ اخْلُ
أًل، َوَمَتى  َدَة اأَوَّ يِّ ْمَر اجْلَ ُع اخْلَ ا َي�شَ َ منَّ َكاإِ اْلَعِري�َس َوَقاَل َلُه: »ُكلُّ اإِْن�َشاٍن اإِ َرِئي�ُس امْلُتَّ
هِذِه  األآَن!«.  اإِىَل  َدَة  يِّ اجْلَ ْمَر  اخْلَ اأَْبَقْيَت  َفَقْد  اأَْنَت  ا  اأَمَّ وَن.  الدُّ َفِحيَنِئٍذ  �َشِكُروا 
َدُه، َفاآَمَن ِبِه َتاَلِميُذُه())). ِليِل، َواأَْظَهَر جَُمْ ِبَداَيُة األآَياِت َفَعَلَها َي�ُش�ُع يِف َقاَنا اجْلَ

املالحظات على هذه األآية:

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 2، 11-1.
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مؤتمر صحىَف بعد اكتشاف جرن دائري )ق 6م( داخل جرن ثمايِن األضالع 
يِف كنيسة المهد ويسىَم )جرن المعمودية(

جرن من العهد الفينيىَق
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مع  م�شم�نها  نقارن  اأن  ن�شتطيع  أل  ولذا  ي�حنا،  رواية  يف  اإأل  ُتذَكر  مِل   .1
ن�ش��س يف اأناجيل اأخرى.

2. هل كان الت�شريع اخلا�س باخلمر ه� األإباحة؟

تاريخ  األأوىل من  الكح�ل، فط�ال 1800 عام  امل�شيحية ح�ل  األآراء  تنّ�عت 
الكني�شة، كان امل�شيحي�ن ي�شتهلك�ن امل�شروبات الكح�لية كجزء من ممار�شاتهم 
الطق��س  بع�س  �شمن  كح�يّل  كم�شروب  النبيذ  ويدخل  بل  الي�مية،  احلياتية 
الدينية، وينظرون اإليها -من خالل الكتاب املقد�س والتقاليد امل�شيحية- على 
والذي  ال�شرب  يف  األإفراط  لكن  بهجة،  اأكرث  احلياة  جتعل  اهلل  من  هبة  اأنها 

ي�ؤدي اإىل ال�شكر ُيعدُّ خطيئة. 

الربوت�شتانت من  امل�شيحيني  بع�س  انتقل  التا�شع ع�شر،  القرن  منت�شف  يف 
م�قف ال�شماح بتناول امل�شروبات الكح�لية )باعتدال( اإىل اتخاذ قرار يق�شي 
باأّن عدم ال�شرب ه� الت�شّرف األأكرث حكمة يف الظروف احلالية، بينما نَحى 
اآخرون منهم اإىل حظر األ�شتهالك األعتيادي للكح�ليات، ألأنها من املحرمات.

الي�م، امل�اقف الثالثة من تناول الكح�ليات م�ج�دة عند ط�ائف امل�شيحيني، 
كر- أل يزال ه� األأكرث  لكن امل�قف التاريخي -املبيح بال حتّفظ �ش�ى من ال�شُّ

�شي�عًا بني امل�شيحيني يف جميع اأنحاء العامِل.

اأما يف التنخ )العهد القدمي( فنجد اّدعاءات �شنيعة تن�شب لبع�س األأنبياء 
�شرب اخلمر اإىل حّد ال�ّشكر وارتكاب امل�بقات اإثر ذلك:

الط�فان  اأعقبت  التي  املرحلة  يف  ن�ح  ق�شة  اأحداث  �شمن  جاء  فقد   
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وا�شتقراره »عليه ال�شالم« على األأر�س اأنه زرع العنب و�شنع خمرًا و�شرب حتى 
ْمِر َف�َشِكَر  ًحا َوَغَر�َس َكْرًما. َو�َشِرَب ِمَن اخْلَ ثمل وتعّرى: )َواْبَتَداأَ ُن�ٌح َيُك�ُن َفالَّ
َخَ�ْيِه َخاِرًجا.  ِبيِه، َواأَْخرَبَ اأَ َر َحاٌم اأَُب� َكْنَعاَن َعْ�َرَة اأَ ى َداِخَل ِخَباِئِه. َفاأَْب�شَ َوَتَعرَّ
ا َعْ�َرَة  َعاُه َعَلى اأَْكَتاِفِهَما َوَم�َشَيا اإِىَل اْلَ�َراِء، َو�َشرَتَ َداَء َوَو�شَ َفاأََخَذ �َشاٌم َوَياَفُث الرِّ
ا ا�ْشَتْيَقَظ ُن�ٌح ِمْن  ِبيِهَما. َفَلمَّ َرا َعْ�َرَة اأَ اأَِبيِهَما َوَوْجَهاُهَما اإِىَل اْلَ�َراِء. َفَلْم ُيْب�شِ
َيُك�ُن  ِغرُي، َفَقاَل: »َمْلُع�ٌن َكْنَعاُن! َعْبَد اْلَعِبيِد  ِبِه اْبُنُه ال�شَّ َفَعَل  َخْمِرِه، َعِلَم َما 
اهلُل  ِلَيْفَتِح  َلُهْم.  َعْبًدا  َكْنَعاُن  َوْلَيُكْن  �َشاٍم.  اإِلُه  بُّ  الرَّ »ُمَباَرٌك  َوَقاَل:  ألإِْخَ�ِتِه«. 

ِلَياَفَث َفَي�ْشُكَن يِف َم�َشاِكِن �َشاٍم، َوْلَيُكْن َكْنَعاُن َعْبًدا َلُهْم«())).

أل يخفى ما يف هذا الن�س من ت�جيه مق�ش�د لالإ�شاءة اإىل كنعان والكنعانيني، 
وهم ال�شكان األأ�شلي�ن ألأر�س فل�شطني، واألأعداء التاريخي�ن لبني اإ�شرائيل.

 وهكذا جند اّدعاًء قبيحًا مفاده اأن ل�طًا »عليه ال�شالم« -بعد نزول العذاب 
على ق�مه وهروبه مع ابنتيه اإىل اجلبل- �شرب اخلمر حتى ثمل وارتكب الزنا 
ِعَد  اأجنب منهما طفلني: )َو�شَ اأن  وكان ح�شيلة ذلك  اأن يدرك،  بابنتيه دون 
�َغَر.  ُه َخاَف اأَْن َي�ْشُكَن يِف �شُ َبِل، َواْبَنَتاُه َمَعُه، ألأَنَّ �َغَر َو�َشَكَن يِف اجْلَ ُل�ٌط ِمْن �شُ
ِغرَيِة: »اأَُب�َنا َقْد �َشاَخ، َوَلْي�َس يِف  َف�َشَكَن يِف امْلََغاَرِة ُهَ� َواْبَنَتاُه. َوَقاَلِت اْلِبْكُر ِلل�شَّ
َطجُع  األأَْر�ِس َرُجٌل ِلَيْدُخَل َعَلْيَنا َكَعاَدِة ُكلِّ األأَْر�ِس. َهُلمَّ َن�ْشِقي اأََباَنا َخْمًرا َوَن�شْ
َمَعُه، َفُنْحِيي ِمْن اأَِبيَنا َن�ْشاًل«. َف�َشَقَتا اأََباُهَما َخْمًرا يِف ِتْلَك اللَّْيَلِة، َوَدَخَلِت اْلِبْكُر 
ِطَجاِعَها َوأَل ِبِقَياِمَها. َوَحَدَث يِف اْلَغِد اأَنَّ  َطَجَعْت َمَع اأَِبيَها، َومَِلْ َيْعَلْم ِبا�شْ َوا�شْ
َطَجْعُت اْلَباِرَحَة َمَع اأَِبي. َن�ْشِقيِه َخْمًرا اللَّْيَلَة  ِغرَيِة: »اإِينِّ َقِد ا�شْ اْلِبْكَر َقاَلْت ِلل�شَّ

1. الكتاب املقد�س: �شفر التك�ين، األإ�شحاح 9، 27-20.
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َباُهَما َخْمًرا يِف  َطِجِعي َمَعُه، َفُنْحِيَي ِمْن اأَِبيَنا َن�ْشاًل«. َف�َشَقَتا اأَ ا َفاْدُخِلي ا�شْ اأَْي�شً
ِطَجاِعَها َوأَل  َطَجَعْت َمَعُه، َومَِلْ َيْعَلْم ِبا�شْ ِغرَيُة َوا�شْ ا، َوَقاَمِت ال�شَّ ِتْلَك اللَّْيَلِة اأَْي�شً
ِبِقَياِمَها، َفَحِبَلِت اْبَنَتا ُل�ٍط ِمْن اأَِبيِهَما. َفَ�َلَدِت اْلِبْكُر اْبًنا َوَدَعِت ا�ْشَمُه »ُم�اآَب«، 
ي«،  ا َوَلَدِت اْبًنا َوَدَعِت ا�ْشَمُه »ِبْن َعمِّ ِغرَيُة اأَْي�شً نَي اإِىَل اْلَيْ�ِم. َوال�شَّ َوُهَ� اأَُب� امْلُ�اآِبيِّ

�َن اإِىَل اْلَيْ�ِم())). َوُهَ� اأَُب� َبِني َعمُّ
وخ�ش�مهم  اإ�شرائيل  بني  اأعداء  �شد  م�ّجهًا  اأي�شًا  الن�س  هذا  وياأتي 
التاريخيني من اأهل م�اآب )مملكة كانت تقع �شرق البحر امليت( وبني عّم�ن 

)عّمان عا�شمة األأردن(، علمًا باأن لغة امل�اآبيني والعم�نيني هي الكنعانية.
 ثم جند يف ق�شة اإ�شحاق مع ولديه عي�ش� ويعق�ب ما يدّل على �شربه اخلمر 

اأي�شًا، بل ودعاءه باأن يرزق اهلُل ابنه يعق�َب حنطًة وخمرًا!
عي�ش�  وولداه  ب�شَره،  فَقَد  كرب  ملا  اإ�شحاق  اأن  -باخت�شار-  حتكي  والق�شة 
ويعق�ب ت�اأمان، وحيث اأن األأّول ه� األأكرب، فقد اأراد اأب�ه اأن يباركه ويختاره 
ليحل حمّله من بعده، وطلب منه اأن يذهب لل�شيد لياأتيه بطعام ليك�ن ذلك 

�شببًا أل�شتحقاقه بركته!  
وحيث علمت األأم بذلك، وبلحاظ ميِلها اإىل يعق�ب، لذا فقد اأخربته بكالم 
ُم�شعرة حني  اأخيه عي�ش�-  كيد  يده -  لتبدو  املعزى  ِجلد جدٍي  واألب�شته  اأبيه، 
ْنَت ُهَ� اْبِني ِعي�ُش�؟« َفَقاَل: »اأََنا ُهَ�«. َفَقاَل:  يتلم�شه اأب�ه، قال اإ�شحاق: )»َهْل اأَ
َر َلُه  َم َلُه َفاأََكَل، َواأَْح�شَ ْيِد اْبِني َحتَّى ُتَباِرَكَك َنْف�ِشي«. َفَقدَّ ْم يِل ألآُكَل ِمْن �شَ »َقدِّ
َلُه، َف�َشمَّ  َم َوَقبَّ ْلِني َيا اْبِني«. َفَتَقدَّ ْم َوَقبِّ َخْمًرا َف�َشِرَب. َفَقاَل َلُه اإِ�ْشَحاُق اأَُب�ُه: »َتَقدَّ

1. الكتاب املقد�س: �شفر التك�ين، األإ�شحاح 19، 38-30.
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 . بُّ َراِئَحَة ِثَياِبِه َوَباَرَكُه، َوَقاَل: »اْنُظْر! َراِئَحُة اْبِني َكَراِئَحِة َحْقل َقْد َباَرَكُه الرَّ
َة ِحْنَطٍة َوَخْمٍر. ِلُي�ْشَتْعَبْد  َماِء َوِمْن َد�َشِم األأَْر�ِس. َوَكرْثَ َفْلُيْعِطَك اهلُل ِمْن َنَدى ال�شَّ
َك. ِلَيُكْن  مِّ ًدا ألإِْخَ�ِتَك، َوْلَي�ْشُجْد َلَك َبُن� اأُ َلَك �ُشُع�ٌب، َوَت�ْشُجْد َلَك َقَباِئُل. ُكْن �َشيِّ

أَلِعُن�َك َمْلُع�ِننَي، َوُمَباِرُك�َك ُمَباَرِكنَي«())).
ونالحظ هنا عبارة: )ِلُي�ْشَتْعَبْد َلَك �ُشُع�ٌب، َوَت�ْشُجْد َلَك َقَباِئُل( وهي تدّل على 

الذهنية احلاكمة على بني اإ�شرائيل يف نظرتهم اإىل �شائر األأمم.
�ِشفر  ففي  يخ�ّس اخلمر،  ت�شريع  الت�راة من  ما جاء يف  بعد هذا، نالحظ 
َوَبُن�َك  اأَْنَت  َت�ْشَرْب  أَل  َوُم�ْشِكًرا  »َخْمًرا  َقاِئاًل:  َهاُروَن  بُّ  الرَّ )َوَكلََّم  الالويني: 
ا يِف اأَْجَياِلُكْم  ا َدْهِريًّ �ُت�ا. َفْر�شً َمَعَك ِعْنَد ُدُخ�ِلُكْم اإِىَل َخْيَمِة األْجِتَماِع ِلَكْي أَل مَتُ
اإِ�ْشَراِئيَل  َبِني  َوِلَتْعِليِم  اِهِر،  َوالطَّ ِج�ِس  النَّ َوَبنْيَ  َوامْلَُحلَِّل  �ِس  امْلَُقدَّ َبنْيَ  ْمِييِز  َوِللتَّ

بُّ ِبَها ِبَيِد ُم��َشى«())).  ِتي َكلََّمُهُم الرَّ َجِميَع اْلَفَراِئ�ِس الَّ
هذه العبارة واإن ا�شتملت على النهي عن �شرب اخلمر وامل�شكر وحترمي ذلك 

حترميًا اأبديًا، ولكن يبدو اأنها:
1. خا�شة بهارون وذريته، فهم الذين يحّق لهم اأن يك�ن�ا كهنة من بني كل 

بني اإ�شرائيل.
عليه  ُيطلق  والذي  األجتماع(  وقت دخ�لهم )خيمة  2. جاءت يف خ�ش��س 
اليه�د عن�ان )م�شكن( اأي م�شكن، وه� احلرم املتنّقل الذي حمله بن� اإ�شرائيل 

معهم يف التيه بعد اخلروج من م�شر قبل بناء حرم مركزي دائم.

1. الكتاب املقد�س: �شفر التك�ين، األإ�شحاح 27، 29-24.
2. الكتاب املقد�س: �شفر الالويني، األإ�شحاح 10، 11-8.
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جاء يف تف�شري هذا الن�س: )معنى هذا اأنه اإن كان ميكن للكهنة اأن ي�شرب�ا 
قلياًل من اخلمر اأي ع�شري العنب املختمر طبيعيًا، اأي فيه ن�شبة كح�ل �شئيلة 
جدًا، وذلك يف حياتهم العادية ولكن غري م�شم�ح بذلك قبل دخ�لهم للخدمة، 
اأما اخلمر امل�شكرة اأي �شديدة التخمر فغري م�شم�ح بها يف جميع األأح�ال())).

ُكْم  نَّ اأَ اأَْجِل  )»َوِمْن  اإ�شرائيل:  لبني  واخلطاب  الت�راة،  من  التثنية  �شفر  ويف 
اْلَعْهَد  اإِلُهَك  بُّ  الرَّ َلَك  َيْحَفُظ  َوَتْعَمُل�َنَها،  َفُظ�َن  َوحَتْ األأَْحَكاَم  هِذِه  َت�ْشَمُع�َن 
َك َوُيَباِرُك َثَمَرَة َبْطِنَك  ُ َواألإِْح�َشاَن اللََّذْيِن اأَْق�َشَم ألآَباِئَك، َوُيِحبَُّك َوُيَباِرُكَك َوُيَكرثِّ
َك: َقْمَحَك َوَخْمَرَك َوَزْيَتَك َوِنَتاَج َبَقِرَك َواإَِناَث َغَنِمَك، َعَلى األأَْر�ِس  َوَثَمَرَة اأَْر�شِ

اَها())). ُه ُيْعِطيَك اإِيَّ ِتي اأَْق�َشَم ألآَباِئَك اأَنَّ الَّ
�س لالأحكام ال�شرعية وال��شايا األإلهية-  فر املخ�شّ فاهلل -بح�شب هذا ال�شِّ
يبارك خمرهم، مما يعني اأن اخلمر يف نف�شه غري حمّرم، ولكن النهي وّجه 

للكهنة �شمن ظروف حمددة. 
التنخ ن�ش��س عديدة تذكر اخلمر وا�شتمرار �شناعته و�شربه من قبل  ويف 
بني اإ�شرائيل. وُي�شتخل�س من نظرة اليه�د اإىل اخلمر اأنهم يبيح�نها، ولكن 
قبل  �شربها  من  الكهنة  ومينع�ن  املفرط،  األ�شتهالك  وأل  ال�شكر  يحّبذون  أل 
جل��شهم  عند  منه  ي�شرب�ا  اأن  للق�شاة  ألئقًا  يكن  ومِل  الدينية،  املرا�شم  اأداء 
ين�ش�ا  امل�شِكر، لئال  ي�شرب�ا  اأن  والعظماء  للمل�ك  ولي�س  الق�شاء.  يف جُمال�س 

م�شئ�لياتهم، ولئال يك�ن حكُمهم خاطئًا اأو جُمانبًا العدل وال�ش�اب. 

1.https://st-takla.org/bible/commentary/ar/ot/church-encyclopedia/leviti-
cus/chapter-10.html

2. الكتاب املقد�س: �شفر التثنية، األإ�شحاح 7، 13-12.



393393 آيات السيد المسيح

األحتفاألت  خمتلف  يف  النبيذ  بتناول  اليه�دي(  )القان�ن  الهالخا  وت��شي 
الدينية، كقدا�س ي�م ال�شبت، كما وت��شي يف بداية مرا�شم األأعياد وختامها 
تناوله  الزواج، ويعترب  النبيذ، وهكذا األأمر يف حفل اخلتان ويف حفل  بتناول 

-اأحيانًا- و�شيلة لالرتقاء الروحي يف العالقة مع اهلل يف مثل هذه األأج�اء!
متامًا  ممن�ع  كر  )ال�شُّ اأن:  العربية  عن  ترجمته  ما  ت�شريعي  ن�س  يف  وورد 

كر، وه� �شبب لكثرٍي من اخلطايا())). ولي�س هناك خطيئة اأعظم من ال�شُّ
ومن كل ما �شبق، فاإننا -كم�شلمني- حيث ن�شتهجن الن�س األإجنيلي الذي 
يذكر قلب املاء اإىل خمر على يد امل�شيح »عليه ال�شالم«، وك�ن ذلك اأّول اآية من 
اإأل اأن هذا األأمر ُيعدُّ  اآياته ألإثبات نب�ته -بل وك�نه ابنًا هلل بح�شب زعمهم- 

ري فيه، وه� غري م�شتهجن. مقب�أًل يف النظرة امل�شيحية، وأل �شَ
امل�شيحية(:  الكتابية  املعارف  دائرة  املقد�س،  الكتاب  )قام��س  يف  جاء 
)ُذكرت اخلمر مع احلنطة والزيت كعطّية عظمى لالإن�شان.. وقد اّتخذت يف 
العهد القدمي احتياطات كثرية ل�قاية النا�س من األإفراط يف �شربها، كمزجها 
باملاء... وقد نهى الكتاب عن ال�شكر باخلمر، وعّلم اأّن ال�ُشكر بها خطيئة())).

وحتت عن�ان )اأ�شئلة عن الكتاب املقد�س( على م�قع )األأنبا تكال هيمان�ت( 
القبطي األأورث�ذوك�شي: )ويف العهد اجلديد .... جاءت هذه األآيات: »وأل ت�شكروا 
باخلمر الذي فيه اخلالعة، بل اإمتلئ�ا بالروح -اأي بالروح القد�س-« »اأف�ش�س 5: 
ب�ا ال�شّكريين، ألأّن هذا يك�ن يف  18«... اهلل مِل ُيْعِط امل�شيحيني احلّق يف اأن يعاِقِ

1.https://www.sefaria.org/Beit_Yosef%2C_Orach_Chaim .695.3.1?lang=bi
2. جُممع الكنائ�س ال�شرقية: قام��س الكتاب املقد�س، �س 347.
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يد ال�شلطات احلك�مية »ال�شرطة والق�شاء.. اإلخ«. ألأن امل�شيحية تنادي بعالقة 
فردية قلبية مع اهلل، ولي�شت �شيا�شة دولية. ويجب اأي�شًا اأن نالحظ اأن الكتاب 
املقّد�س ينهي عن ال�ّشكر واإدمان اخلمر، ولكن أل مينع ا�شتعمال اخلمر بتاتًا( اأي 
ب�ش�رة مطلقة )ألأّنه م�ج�د يف اأدوية كثرية »مثل اأدوية ال�شعال واملعدة وغريها«. 

واإأل فما اأمكن للم�ؤمن اأن يتعاطى هذه األأدوية())).

ويف الرد على األإ�شكال املطروح بخ�ش��س حت�يل امل�شيح املاء اإىل خمر يف 
ذلك العر�س، اعترب اأّن َمن يقراأ هذه املعجزة يف الكتاب املقد�س يدرك اأن هذه 

اخلمر التي ُحّ�لت من املاء:

1. قد اأفاقت ال�شكارى... فهي خمر غري عادية أل ُت�شكر بل على العك�س ُتفيق. 
فمن يّتهم امل�شيحية باإباحة اخلمر ا�شتنادًا على هذه احلادثة فه� غري حمّق.

2. اأن هذا املاء املتحّ�ل اإىل خمر اإمنا يرمز لالمتالء بالروح القد�س: حيث 
اَلَعُة،  ْمِر الَِّذي ِفيِه اخْلَ يق�ل ب�ل�س يف ر�شالته اإىل اأهل اأف�ش�س:)َوأَل َت�ْشَكُروا ِباخْلَ
وِح())) فقد ربط الر�ش�ل بني اخلمر واألمتالء بالروح القد�س،  َبِل اْمَتِلُئ�ا ِبالرُّ
الذي يعطي مفاعيل اأ�شمى مما تعطي اخلمر العادية حيث يفيق ال�شكارى من 

م�شروبات العامِل الغا�شة، وينع�س حياتهم لي�شعروا بنعمة اهلل.

حماولة  اإأل  ولي�س  ج�ع،  من  ي�شمن  وأل  يغني  أل  الرد  هذا  اأن  ال�ا�شح  ومن 
لاللتفاف على الن�س، ألأّن اخلمر متى ما �شّبب األإفاقة مِل يكن خمرًا، واملعنى 
1.https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Relat-
ed-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/029-Is-Wine-liqour-al-
cholic-drink-forbidden.html

2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، ر�شالة ب�ل�س الر�ش�ل اإىل اأهل اأف�ش�س، األإ�شحاح 5، 18.
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املاء  انقالب  يغرّي من حقيقة  افرت�شنا �شحته- أل  -اإن  املذك�ر هنا  الرمزي 
خمرًا تنا�شبًا مع األأج�اء األحتفالية يف حفل الزفاف.

والدته  جتاه  امل�شيح  من  اإ�شاءة  عبارتها-  ظاهر  -يف  تت�شّمن  الق�شة   .3
ال�شيدة مرمي، وقد اأ�شرنا اإىل هذه الق�شية فيما �شبق عند احلديث على ك�ن 

امل�شيح بارًا ب�الدته بح�شب الن�س القراآين. 
وقد جاء يف تف�شري الن�س )�شرح الكتاب املقد�س(: )تظهر حمبة العذراء 
عدد  اأن  فيبدو  يطلب�ا.  اأن  دون  ح�لها  من  باحتياج  اإح�شا�شها  يف  واأم�متها، 
اخلمر  ففرغت  مت�قعًا،  كان  مما  جدًا  اأكرث  كان  الُعر�س  اإىل  ح�شروا  الذين 
كح�ل،  اإ�شافة  اأو  تقطري  دون  طبيعيًا،  املختمر  العنب،  ع�شري  وهي  املعّدة، 
اأي بفعل البكرتيا فقط، واإذا �شارت قدمية، يظهر فيها طعم اخلل، ولكن أل 
ت�شري مثل اخلمر امل�شكرة التي تباع يف األأ�ش�اق األآن، والتي َيْنَهى عنها الكتاب 
من  الُعر�س  اأهل  اإنقاذ  امل�شيح  من  تطلب  بحب،  العذراء،  واأ�شرعت  املقد�س. 
هذا احلرج. ومِل يكن يف تدبري اهلل بدء معجزاته وب�شارته األآن، فقال لها: »ما 
ىل ولك يا امراأة؟« اأي اأنت اإن�شانة، وأل تعرفى حكمة اهلل، وامليعاد الذي حدده. 
وا�شتجاب  مرمي،  العذراء  القدي�شة  اأمه  ألأنها  اأكرمها،  ال�قت  نف�س  يف  ولكنه 

ل�شفاعتها())).
وأل اأجد يف ال�شرح ال�شابق ما يرفع األإ�شكال امل�ّجه للن�س ب�ج�د عبارة لي�س 

من الالئق اأن تن�شب للم�شيح وه� ي�ّجهها ل�الدته، وهما َمن هما.
1.https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Relat-
ed-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/029-Is-Wine-liqour-al-
cholic-drink-forbidden.html
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هذا  وطاأة  من  التخفيف  ناحيته  من  ملطي  يعق�ب  تادر�س  القم�س  وحاول 
لكن  امراأة«  »يا  اأمه  ي�ش�ع  يدع�  كيف  البع�س  )يتعجب  قال:  حيث  التعبري 
ابنك«،  ذا  ه�  امراأة  »يا  يكرر:  ال�شليب  على  نراه  حني  تزول  الده�شة  هذه 
فه� يتحدث معها يف بدء خدمة األآيات التي متثل اإ�شارة لبدء حمل ال�شليب، 
حيث ُي�شتعلن �شخ�شه فتث�ر ق�ى الظلمة �شده لتخطط مل�ته... فه� أل يتحّدث 
معها بك�نها اأمه، ألأنه لي�س من حقها اأن حتدد �شاعة ال�شليب، اإمنا هذا حق 
خال�س  اأجل  من  ذاته  ببذل  األآب  م�شيئة  يتّمم  جاء  فقد  اأر�شله.  الذي  األآب 
العامِل... مِل يقل »يا اأماه« بل »يا امراأة«، ألأن ما ميار�شه بخ�ش��س حت�يل املاء 
خمرًا أل ي�شدر بك�نه اإن�شانًا اأخذ ج�شدًا منها، واإمنا بعمل أله�ته. حقًا لي�س 
انف�شال بني أله�ته ونا�ش�ته، وما ميار�شه ال�شيد امل�شيح ه� بك�نه كلمة اهلل 
املتج�شد، لكن بع�س األأعمال هي خا�شة به كابن اهلل ال�حيد، والبع�س بك�نه 

ابن األإن�شان())).
جُمددًا أل يرفع هذا التاأويل األإ�شكال امل�جه للن�س، ألأن األإ�شكال م�ّجه اإىل 
العبارة ككل )ما يل ولك يا امراأة( أل خل�ش��س ا�شتعمال كلمة )امراأة(، وهي 

عبارة ت�بيخية دون �شك. 
ثم هل من املنا�شب فعاًل اأن يرتبط اإميان احل�اريني )تالميذ امل�شيح( عرب 

ب�ابة اخلمر امل�شكر واأن تك�ن تلك اأول اآيات امل�شيح اأي�شًا؟ 
هل �شّحت م�ارد األآيات لتك�ن اخلمرة هي األآية؟ 

1.https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Relat-
ed-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/029-Is-Wine-liqour-al-
cholic-drink-forbidden.html
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ول� كانت فعاًل بهذا امل�شت�ى من األأهمية بحيث كانت اأول اآياته وال�شبب يف 
واقت�شرت  األإجنيل  روايات  �شائر  ِذكرها يف  اأهِمل  فلماذا  احل�اريني،  اإميان 

على رواية ي�حنا؟

•• إكثار السمك في الماء:
يجد  اأن  بعد  املاء  يف  ال�شمك  ألإكثار  خمتلفني  م�ردين  األأناجيل  يف  جند 
ال�شيادون �شباكهم خالية، ولكرثتها، تتمّزق �شباُكهم وتكاد �شفُنهم اأن َتغرق 
من ِثقل حم�لتها من ال�شمك، علمًا باأّن بع�س احل�اريني ك�شمعان )بطر�س( 

ويعق�ب وي�حنا ابني زَبدي كان�ا من �شيادي ال�شمك.
 احلادثة األأوىل يرويها ل�قا فح�شب، وه� الذي ذكر اأّول اآيات امل�شيح على 
اأنها اإخراج �شيطان من اجلن من ج�شد اإن�شان يف كفرناح�م: )َفَ�َقَعْت َدْه�َشٌة 
ُه  ألأَنَّ اْلَكِلَمُة؟  هِذِه  »َما  َقاِئِلنَي:  ا  َبْع�شً ُهْم  َبْع�شُ ُيَخاِطُب�َن  َوَكاُن�ا  ِميِع،  اجْلَ َعَلى 
ٍع  ىَل ُكلِّ َمْ��شِ يٌت َعْنُه اإِ ِج�َشَة َفَتْخُرُج!«. َوَخَرَج �شِ ٍة َياأُْمُر األأَْرَواَح النَّ ِب�ُشْلَطاٍن َوُق�َّ

يِف اْلُك�َرِة امْلُِحيَطِة())).
اأما األآية املرتبطة باإكثار ال�شمك اأّول مرة بح�شب رواية ل�قا فكانت يف بدايات 
دع�ته، حيث كان يتنّقل للتبليغ بالر�شالة يف مدن وبلدات اجلليل، ف��شل اإىل 
ي�َشاَرَت( حيث وجد ال�شيادين منزعجني من قلة ال�شيد.  بحرية طربية )َجنِّ
ِعْنَد  َواِقًفا  َكاَن  اهلِل،  َكِلَمَة  ِلَي�ْشَمَع  َعَلْيِه  َيْزَدِحُم  ْمُع  اجْلَ َكاَن  )َواإِْذ  ل�قا:  قال 
َقْد  اُدوَن  يَّ َوال�شَّ ِة،  اْلُبَحرْيَ ِعْنَد  َواِقَفَتنْيِ  �َشِفيَنَتنْيِ  َفَراأَى  ي�َشاَرَت.  َجنِّ ِة  ُبَحرْيَ
ِتي َكاَنْت ِل�ِشْمَعاَن(  ِفيَنَتنْيِ الَّ َباَك. َفَدَخَل اإِْحَدى ال�شَّ َخَرُج�ا ِمْنُهَما َوَغ�َشُل�ا ال�شِّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 4، 37-36.
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ُثمَّ   . اْلرَبِّ َعِن  َقِلياًل  ُيْبِعَد  اأَْن  َلُه  راأ�س احل�اريني )َو�َشاأَ الذي �شي�شبح بطر�س، 
ِفيَنِة. َومَلَّا َفَرَغ ِمَن اْلَكاَلِم َقاَل ِل�ِشْمَعاَن: »اْبُعْد  ُم�َع ِمَن ال�شَّ اَر ُيَعلُِّم اجْلُ َجَل�َس َو�شَ
َقْد  ُمَعلُِّم،  »َيا  َلُه:  َوَقاَل  �ِشْمَعاُن  َفاأََجاَب  ْيِد«.  ِلل�شَّ �ِشَباَكُكْم  َواأَْلُق�ا  اْلُعْمِق  اإِىَل 
َبَكَة«. َومَلَّا َفَعُل�ا ذِلَك  َتِعْبَنا اللَّْيَل ُكلَُّه َومَِلْ َناأُْخْذ �َشْيًئا. َولِكْن َعَلى َكِلَمِتَك اأُْلِقي ال�شَّ
�ُشَرَكاِئِهِم  ىَل  اإِ َفاأَ�َشاُروا  ُق.  َتَتَخرَّ �َشَبَكُتُهْم  اَرْت  َف�شَ ا،  ِجدًّ َكِثرًيا  �َشَمًكا  اأَْم�َشُك�ا 
ِفيَنَتنْيِ َحتَّى  وا ال�شَّ َتْ�ا َوَمالأُ ِفيَنِة األأُْخَرى اأَْن َياأُْت�ا َوُي�َشاِعُدوُهْم. َفاأَ الَِّذيَن يِف ال�شَّ
ُرْكَبَتْي َي�ُش�َع َقاِئاًل:  َراأَى �ِشْمَعاُن ُبْطُر�ُس ذِلَك َخرَّ ِعْنَد  ا  َفَلمَّ اأََخَذَتا يِف اْلَغَرِق. 

، ألأَينِّ َرُجٌل َخاِطٌئ!«())).  »اْخُرْج ِمْن �َشِفيَنِتي َيا َربُّ
اإن كان املراد من الرب�بية هنا ما يت�شمن �شيئًا من األأل�هية فاإننا ننّزه ال�شيد 
امل�شيح اأن يقبل باأن ُيناَدى بذلك حتى ل� �شدر ذلك عن اإن�شان جاهل، اإذ ألبد 
له من تق�مي كالمه، وقد خّطاأ القراآن هذه الدع�ى اإذ قال »تعاىل«: {ِإَوْذ قَاَل 
قَاَل  إِلََهنْيِ ِمن ُدوِن اهَللِ   َ يِّّمِ

ُ
َوأ ُِذويِِن  لِلنَّاِس اخَتَّ ُقلَْت  نَت 

َ
أ
َ
أ َمْرَيَم  اهَلُل يَا ِعيىََس اْبَن 

ُقوَل َما لَيَْس ىَِل حِِبَّقٍ إِن ُكنُت ُقلُْتُه َفَقْد َعلِْمَتُه َتْعلَُم 
َ
ْن أ

َ
ُسْبَحانََك َما يَُكوُن ىَِل أ

الُْغُيوِب}))).  واأما ما دفع  نَت َعالَُّم 
َ
أ إِنََّك  َنْفِسَك  َما يِِف  ْعلَُم 

َ
أ َنْفىَِس َوالَ  َما يِِف 

بطر�س ألأن يطلب من امل�شيح ترك �شفينته فقد جاء يف �شرح الكتاب املقد�س: 
ولي�س  ال�شماء،  يف  املجد  ه�  مكانه  اأن  �شعر  اإذ  �شفينتى،  من  اخرج  له  )قال 

ال�ج�د على األأر�س يف �شفينة حقرية مثل هذه())). 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 5، 8-1.
2. املائدة:116.

3.https://st-takla.org/bible/commentary/ar/nt/church-encyclopedia/luke/
chapter-05.html
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ْيِد  �شَ َعَلى  َدْه�َشٌة  َمَعُه  ِذيَن  الَّ َوجِميَع  ْتُه  اْعرَتَ )اإِِذ  قائاًل:  روايته  ل�قا  واأكمل 
ا اْبَنا َزَبِدي اللََّذاِن َكاَنا �َشِريَكْي  ا َيْعُق�ُب َوُي�َحنَّ َمِك الَِّذي اأََخُذوُه. َوَكذِلَك اأَْي�شً ال�شَّ
ا�َس!«( تعبري  َطاُد النَّ �ِشْمَعاَن. َفَقاَل َي�ُش�ُع ِل�ِشْمَعاَن: »أَل َتَخْف! ِمَن األآَن َتُك�ُن َت�شْ
كنائي عن قدرته على هداية النا�س ودع�تهم لالإميان بامل�شيح ور�شالته )َومَلَّا 

ِفيَنَتنْيِ اإِىَل اْلرَبِّ َتَرُك�ا ُكلَّ �َشْيٍء َوَتِبُع�ُه())). َجاُءوا ِبال�شَّ
 احلادثة الثانية ألإكثار ال�شمك جاءت يف اإجنيل ي�حنا فقط، ومذك�رة يف 
فر، وذلك بعد ِذكر اأحداث ال�شلب والدفن  اآخر األإ�شحاح )21( من هذا ال�شِّ
بني  لقاء  جرى  حيث  ذلك،  اإىل  وما  املقربة  من  واخلروج  امل�ت  من  والقيام 
اأي�شًا  بحرية طربية  األآية يف  ووقعت  احل�اريني،  وبني  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح 
َبْحِر  َعَلى  ِللتَّاَلِميِذ  َنْف�َشُه  َي�ُش�ُع  ا  ْي�شً اأَ اأَْظَهَر  هَذا  )َبْعَد  ال�شاطئ:  على  ولكن 
ْ�اأَُم، َوَنَثَناِئيُل  َة. َظَهَر هَكَذا: َكاَن �ِشْمَعاُن ُبْطُر�ُس، َوُت�َما الَِّذي ُيَقاُل َلُه التَّ يَّ َطرَبِ
ِهْم.  َبْع�شِ َمَع  َتاَلِميِذِه  ِمْن  اآَخَراِن  َواْثَناِن  َزْبِدي،  َواْبَنا  ِليِل،  اجْلَ َقاَنا  ِمْن  الَِّذي 
ا  ْي�شً اأَ َنْحُن  »َنْذَهُب  َلُه:  َقاُل�ا  َد«.  يَّ ألأََت�شَ ْذَهُب  اأَ »اأََنا  ُبْطُر�ُس:  �ِشْمَعاُن  َلُهْم  َقاَل 
�ِشُك�ا �َشْيًئا. َومَلَّا  ِفيَنَة ِلْلَ�ْقِت. َويِف ِتْلَك اللَّْيَلِة مَِلْ مُيْ َمَعَك«. َفَخَرُج�ا َوَدَخُل�ا ال�شَّ
ُه  اأَنَّ َيْعَلُم�َن  َيُك�ُن�ا  مَِلْ  التَّاَلِميَذ  َولِكنَّ  اِطِئ.  ال�شَّ َعَلى  َي�ُش�ُع  َوَقَف  ْبُح،  َكاَن ال�شُّ
َفَقاَل  »أَل!«  اأََجاُب�ُه:  َداًما؟«.  اإِ ِعْنَدُكْم  َلَعلَّ  اأَ ِغْلَماُن  »َيا  َي�ُش�ُع:  َلُهْم  َفَقاَل  َي�ُش�ُع. 
َيُع�ُدوا  َومَِلْ  َفاأَْلَقْ�ا،  َفَتِجُدوا«.  ِن  األأَمْيَ ِفيَنِة  ال�شَّ َجاِنِب  اإِىَل  َبَكَة  ال�شَّ »اأَْلُق�ا  َلُهْم: 
َي�ُش�ُع  َكاَن  الَِّذي  ْلِميُذ  التِّ ذِلَك  َفَقاَل  َمِك.  ال�شَّ ِة  َكرْثَ ِمْن  َيْجِذُب�َها  اأَْن  َيْقِدُروَن 
!«())). ترد هنا نف�س األإ�شكالية التي جاءت يف الن�س  بُّ ُيِحبُُّه ِلُبْطُر�َس: »ُهَ� الرَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 5، 11-9.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 21، 6-1.
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ال�شابق لل�قا ح�ل قب�ل امل�شيح ألأن ينادى بعن�ان )الرب( ب�ش�رة مطلقة، وه� 
اأ�شّد  تاأتي األإ�شكالية ب�ش�رة  اأنه اهلل، ولكن  اأن يك�ن املق�ش�د  ما يتبادر منه 
هذه املرة، فاإْن كانت تلك احلادثة يف بداية الر�شالة، فاإنها جرت هنا بح�شب 

هذا الن�س بعد ال�شلب والع�دة اإىل احلياة من جديد بح�شب األإجنيل.
ُه َكاَن  َزَر ِبَثْ�ِبِه، ألأَنَّ ، اتَّ بُّ ُه الرَّ ا �َشِمَع �ِشْمَعاُن ُبْطُر�ُس اأَنَّ واأ�شاف ي�حنا: )َفَلمَّ

ُعْرَياًنا َواأَْلَقى َنْف�َشُه يِف اْلَبْحِر()))... كيف يك�ن كذلك بني �شائر الرجال؟ 

وهل احرتامه لل�شيد امل�شيح ه� الذي دفعه ل�شرت الع�رة؟ 

اأم ب�شبب امل�قف  األقى بنف�شه يف البحرية؟ خ�فًا وهربًا من امل�شيح؟  وملاذا 
اأو نف�شيًا فلم يحر ماذا  اأنه ا�شطرب عقليًا  اأم  املحرج فلم يِحر ماذا يفعل؟ 
فيها  يظهر  التي  الثالثة  املرة  اأنها  قليل  بعد  �شيذكر  الن�س  باأن  علمًا  يفعل؟ 
�شيبق�ن  وكيف  يعرف�ه؟  مِل  فكيف  ال�شلب،  حادثة  بعد  للح�اريني  امل�شيح 

منده�شني حل�ش�ره كما �شياأتي يف الن�س ألحقًا؟ 

َيُك�ُن�ا  مَِلْ  ُهْم  ألأَنَّ ِفيَنِة،  ِبال�شَّ َفَجاُءوا  األآَخُروَن  التَّاَلِميُذ  ا  )َواأَمَّ ي�حنا:  قال 
ا  َفَلمَّ َمِك.  ال�شَّ �َشَبَكَة  وَن  َيُجرُّ َوُهْم  ِذَراٍع،  ِمَئَتْي  َنْحَ�  اإِألَّ  األأَْر�ِس  َعِن  َبِعيِديَن 
�ًعا َعَلْيِه َوُخْبًزا. َقاَل  �ًعا َو�َشَمًكا َمْ��شُ اإِىَل األأَْر�ِس َنَظُروا َجْمًرا َمْ��شُ َخَرُج�ا 
ُبْطُر�ُس  �ِشْمَعاُن  ِعَد  َف�شَ األآَن«.  اأَْم�َشْكُتُم  الَِّذي  َمِك  ال�شَّ ِمَن  ُم�ا  »َقدِّ َي�ُش�ُع:  َلُهْم 
َتِلَئًة �َشَمًكا َكِبرًيا، ِمَئًة َوَثاَلًثا َوَخْم�ِشنَي. َوَمْع هِذِه  َبَكَة اإِىَل األأَْر�ِس، مُمْ َوَجَذَب ال�شَّ
ْوا!«. َومَِلْ َيْج�ُشْر اأََحٌد ِمَن  �ا َتَغدَّ َبَكُة. َقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: »َهُلمُّ ِق ال�شَّ ِة مَِلْ َتَتَخرَّ اْلَكرْثَ
َخَذ  . ُثمَّ َجاَء َي�ُش�ُع َواأَ بُّ ُه الرَّ التَّاَلِميِذ اأَْن َي�ْشاأََلُه: َمْن اأَْنَت؟ اإِْذ َكاُن�ا َيْعَلُم�َن اأَنَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 21، 7.



401401 آيات السيد المسيح

َبْعَدَما  ِلَتاَلِميِذِه  َي�ُش�ُع  َثاِلَثٌة َظَهَر  ٌة  َمَك. هِذِه َمرَّ َواأَْعَطاُهْم َوَكذِلَك ال�شَّ ْبَز  اخْلُ
َقاَم ِمَن األأَْمَ�اِت())).

•• تهدئة العاصفة:
ُذكرت هذه األآية يف ثالثة اأناجيل، مّتى ومرق�س ول�قا، وجاءت بعد ما ُيعرف 
بعن�ان )امل�عظة على اجلبل(، اأو )�شريعة العهد اجلديد(، وطرح فيها امل�شيح 
ُلبَّ األإجنيل  ت�شكل  الكن�شي )اإحدى وع�شرين ق�شية تنظيمية  بح�شب الرتاث 
والعهد اجلديد(، فقد اجتمع خلق كثري من اجلليل والقد�س وال�شّفتني ال�شرقية 
والغربية لنهر األأردن وغريها، اإذ راأوا عددًا من األآيات التي حتققت على يدي 
د ا�شُمه وأل م�قُعه وامل�شه�ر  امل�شيح، فاّتبع�ه، ف�شعد على اجلبل - الذي مِل ُيحدَّ
وبداأ يعظهم  اأنه من جبال كفرناح�م -  اآخرون  واحتمل  التط�يبات  اأنه جبل 

بِعظات كثرية، �شنت�قف عندها يف بحث منف�شل.  
بعد انتهاء امل�عظة والنزول من اجلبل، وم�شّي النهار باأحداثه، وجُمئ الليل، 

ودخ�ل امل�شيح كفرناح�م، خرج -يف الليل- ناحية البحرية وركب �شفينة. 
ِطَراٌب َعِظيٌم  ِفيَنَة َتِبَعُه َتاَلِميُذُه. َواإَِذا ا�شْ جاء يف اإجنيل مّتى: )َومَلَّا َدَخَل ال�شَّ
َم َتاَلِميُذُه  ِفيَنَة، َوَكاَن ُهَ� َناِئًما. َفَتَقدَّ ِت األأَْمَ�اُج ال�شَّ َقْد َحَدَث يِف اْلَبْحِر َحتَّى َغطَّ
َنا َنْهِلُك!« َفَقاَل َلُهْم: »َما َباُلُكْم َخاِئِفنَي َيا  َنا َفاإِنَّ ُد، جَنِّ َواأَْيَقُظ�ُه َقاِئِلنَي: »َيا �َشيِّ
َب  َفَتَعجَّ َعِظيٌم.  ُهُدٌو  اَر  َف�شَ َواْلَبْحَر،  َياَح  الرِّ َواْنَتَهَر  َقاَم  ُثمَّ  األإِمَياِن؟«  َقِليِلي 

َياَح َواْلَبْحَر َجِميًعا ُتِطيُعُه!«())). نَّ الرِّ ا�ُس َقاِئِلنَي: »اأَيُّ اإِْن�َشاٍن هَذا؟ َفاإِ النَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 21، 11-8.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 8، 27-23.
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اأما رواية اإجنيل مرق�س فتذكر اأن جم�عًا كثرية تبعت امل�شيح »عليه ال�شالم«، 
َبِل  ِعَد اإِىَل اجْلَ ثم اختار للم�عظة على اجلبل عددًا حمدودًا من النا�س: )ُثمَّ �شَ
�ِشَلُهْم  َوِلرُيْ َمَعُه،  ِلَيُك�ُن�ا  َع�َشَر  اْثَنْي  َقاَم  َواأَ اإَِلْيِه.  َفَذَهُب�ا  اأََراَدُهْم  ِذيَن  الَّ َوَدَعا 

ِلَيْكِرُزوا( اأي يبّلغ�ا ويدع�ا النا�س ألّتباع امل�شيح واألإميان بر�شالته.
ا  اأَْي�شً )َواْبَتَداأَ  اإىل �شاطئ بحرية طربية:  انتقل  اإنه - بح�شب مرق�س -  ثم 
َوَجَل�َس َعَلى  ِفيَنَة  َدَخَل ال�شَّ ُه  اإِنَّ َكِثرٌي َحتَّى  اإَِلْيِه َجْمٌع  َفاْجَتَمَع  اْلَبْحِر،  ِعْنَد  ُيَعلُِّم 

ْمُع ُكلُُّه َكاَن ِعْنَد اْلَبْحِر َعَلى األأَْر�ِس(. اْلَبْحِر، َواجْلَ
ثم ملا دخل الليل اأخرب تالميذه اأنه يريد اأن يع�د اإىل البحرية فريكب ال�شفينة 
اإِىَل  امْلَ�َشاُء: »ِلَنْجَتْز  مَلَّا َكاَن  اْلَيْ�ِم  َلُهْم يِف ذِلَك  بني منه فقط: )َوَقاَل  مع املقرَّ
ا �ُشُفٌن  ِفيَنِة. َوَكاَنْت َمَعُه اأَْي�شً ْمَع َواأََخُذوُه َكَما َكاَن يِف ال�شَّ َرُف�ا اجْلَ «. َف�شَ اْلَعرْبِ
ِفيَنِة  ال�شَّ ىَل  اإِ ِرُب  َت�شْ األأَْمَ�اُج  َفَكاَنِت  َعِظيٌم،  ِريٍح  َنْ�ُء  َفَحَدَث  ِغرَيٌة.  �شَ اأُْخَرى 
ِر َعَلى ِو�َشاَدٍة َناِئًما. َفاأَْيَقُظ�ُه َوَقاُل�ا َلُه:  َتِلُئ. َوَكاَن ُهَ� يِف امْلُ�ؤَخَّ اَرْت مَتْ َحتَّى �شَ
»ا�ْشُكْت!  ِلْلَبْحِر:  َوَقاَل  يَح،  الرِّ َواْنَتَهَر  َفَقاَم  َنْهِلُك؟«  َنا  اأَنَّ َك  َيُهمُّ اأََما  ُمَعلُِّم،  »َيا 
َخاِئِفنَي  َباُلُكْم  »َما  َلُهْم:  َوَقاَل  َعِظيٌم.  ُهُدوٌء  اَر  َو�شَ يُح  الرِّ َف�َشَكَنِت  ِاْبَكْم!«. 
ُهْم ِلَبْع�ٍس: »َمْن  هَكَذا؟ َكْيَف أَل اإِمَياَن َلُكْم؟« َفَخاُف�ا َخْ�ًفا َعِظيًما، َوَقاُل�ا َبْع�شُ

ا َواْلَبْحَر ُيِطيَعاِنِه!«())). يَح اأَْي�شً ُهَ� هَذا؟ َفاإِنَّ الرِّ

واإن  ال�قت،  اأو  الي�م  ِذكرًا لهذه احلادثة دون حتديد  ل�قا  اإجنيل  وجند يف 
اِم َدَخَل �َشِفيَنًة ُهَ�  ُذكر اأنها جاءت بعد م�عظٍة األقاها يف النا�س: )َويِف اأََحِد األأَيَّ
ُهْم �َشاِئُروَن  َوِفيَما  َفاأَْقَلُع�ا.  ِة«.  اْلُبَحرْيَ َعرْبِ  اإِىَل  »ِلَنْعرُبْ  َلُهْم:  َفَقاَل  َوَتاَلِميُذُه، 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 4، 41-35.
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ُم�ا  اُروا يِف َخَطٍر. َفَتَقدَّ َتِلُئ�َن َماًء َو�شَ ِة، َوَكاُن�ا مَيْ َناَم. َفَنَزَل َنْ�ُء ِريٍح يِف اْلُبَحرْيَ
�َُّج  َومَتَ يَح  الرِّ َواْنَتَهَر  َفَقاَم  َنْهِلُك!«.  َنا  اإِنَّ ُمَعلُِّم،  َيا  ُمَعلُِّم،  »َيا  َقاِئِلنَي:  َواأَْيَقُظ�ُه 
ُب�ا َقاِئِلنَي  اَر ُهُدوُّ. ُثمَّ َقاَل َلُهْم: »اأَْيَن اإِمَياُنُكْم؟« َفَخاُف�ا َوَتَعجَّ امْلَاِء، َفاْنَتَهَيا َو�شَ

ا َوامْلَاَء َفُتِطيُعُه!«())). َياَح اأَْي�شً ُه َياأُْمُر الرِّ ِفيَما َبْيَنُهْم: »َمْن ُهَ� هَذا؟ َفاإِنَّ

•• إشباع آالف الناس بطعام قليل:
اأن عدد  هناك حادثتان ترتبطان بهذا العن�ان، احلادثة األأوىل تن�س على 
من  تبّقى  وقد  اآألف،  اخلم�شة  قرابة  بلغ  واألأطفال-  الن�شاء  -دون  الرجال 

الطعام ما مالأ اثنتي ع�شرت قّفة))). 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 8، 25-22.
2. القفة: حاوية كال�شلة ت�شنع من �شعف النخيل وما �شابه، وي��شع فيها الطعام.
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بينما تن�س الرواية الثانية على اأن العدد كان اأربعة اآألف رجل، عدا الن�شاء 
واألأطفال. 

 احلادثة األأوىل ذكرناها من قبل �شمن عن�ان )اإنزال املائدة بطلب من 
احل�اريني( وا�شتقربنا اأنها هي املرادة بق�شة املائدة يف القراآن الكرمي، وقد 
ال�ق�ع فعاًل، بينما  األأناجيل األأربعة، مما يقّ�يها من حيث احتمال  رويت يف 

اقت�شر مّتى ومرق�س على ذكر احلادثة الثانية.
وقد َذكرت من قبُل اأن مّتى ذكر اأّن احلادثة األأوىل جاءت بعد اإعدام النبي 
قال  وهكذا  ال�شالم«،  »عليه  امل�شيح  اإىل  وو�ش�ل اخلرب  ال�شالم«  »عليه  يحيى 
وُه ِبُكلِّ �َشْيٍء، ُكلِّ َما  ىَل َي�ُش�َع َواأَْخرَبُ �ُشُل اإِ مرق�س يف روايته اأي�شًا: )َواْجَتَمَع الرُّ
َفَعُل�ا َوُكلِّ َما َعلَُّم�ا( فقد كان اأر�شلهم للتبليغ بالر�شالة يف عدة جهات )َفَقاَل 
يُح�ا َقِلياًل«. ألأَنَّ اْلَقاِدِمنَي  ٍع َخاَلٍء َوا�ْشرَتِ َلُهْم: »َتَعاَلْ�ا اأَْنُتْم ُمْنَفِرِديَن اإِىَل َمْ��شِ
ِفيَنِة اإِىَل  ْ�ا يِف ال�شَّ ٌة ِلالأَْكِل. َفَم�شَ ْر َلُهْم ُفْر�شَ اِهِبنَي َكاُن�ا َكِثرِييَن، َومَِلْ َتَتَي�شَّ َوالذَّ
�ا  اَك�شُ ُم�ُع ُمْنَطِلِقنَي، َوَعَرَفُه َكِثرُيوَن. َفرَتَ ٍع َخاَلٍء ُمْنَفِرِديَن. َفَراآُهُم اجْلُ َمْ��شِ
َي�ُش�ُع  ا َخَرَج  َفَلمَّ اإَِلْيِه.  َواْجَتَمُع�ا  اإِىَل ُهَناَك ِمْن َجِميِع امْلُُدِن ُم�َشاًة، َو�َشَبُق�ُهْم 
َ َعَلْيِهْم اإِْذ َكاُن�ا َكِخَراٍف أَل َراِعَي َلَها، َفاْبَتَداأَ ُيَعلُِّمُهْم  َراأَى َجْمًعا َكِثرًيا، َفَتَحننَّ
َواْلَ�ْقُت  ُع َخاَلٌء  اإَِلْيِه َتاَلِميُذُه َقاِئِلنَي: »امْلَْ��شِ َم  َتَقدَّ َوَبْعَد �َشاَعاٍت َكِثرَيٍة  َكِثرًيا. 
َياِع َواْلُقَرى َحَ�اَلْيَنا َوَيْبَتاُع�ا َلُهْم ُخْبًزا،  �ا اإِىَل ال�شِّ �شُ ِرْفُهْم ِلَكْي مَيْ ى. ِا�شْ َم�شَ
ْنُتْم ِلَياأُْكُل�ا«. َفَقاُل�ا  ُكُل�َن«. َفاأََجاَب َوَقاَل َلُهْم: »اأَْعُط�ُهْم اأَ ألأَْن َلْي�َس ِعْنَدُهْم َما َياأْ
َئَتْي ِديَناٍر َوُنْعِطَيُهْم ِلَياأُْكُل�ا؟« َفَقاَل َلُهْم: »َكْم َرِغيًفا  ي َوَنْبَتاُع ُخْبًزا مِبِ �شِ َلُه: »اأَمَنْ
اأَْن  َفاأََمَرُهْم  َو�َشَمَكَتاِن«.  »َخْم�َشٌة  َقاُل�ا:  َعِلُم�ا  َومَلَّا  َواْنُظُروا«.  اْذَهُب�ا  ِعْنَدُكُم؟ 
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ُف�ًفا  �شُ َكاأُوا  َفاتَّ ِر.  األأَْخ�شَ اْلُع�ْشِب  َعَلى  ِرَفاًقا  ِرَفاًقا  ِكُئ�َن  َيتَّ ِميَع  اجْلَ َيْجَعُل�ا 
، َوَرَفَع  َمَكَتنْيِ ْم�َشَة َوال�شَّ َخَذ األأَْرِغَفَة اخْلَ ُف�ًفا: ِمَئًة ِمَئًة َوَخْم�ِشنَي َخْم�ِشنَي. َفاأَ �شُ
ُم�ا اإَِلْيِهْم،  َر األأَْرِغَفَة، َواأَْعَطى َتاَلِميَذُه ِلُيَقدِّ َماِء، َوَباَرَك ُثمَّ َك�شَّ َنَظَرُه َنْحَ� ال�شَّ
اْثَنَتْي  اْلِك�َشِر  ِمَن  َرَفُع�ا  ُثمَّ  َو�َشِبُع�ا.  ِميُع  اجْلَ َفاأََكَل  ِلْلَجِميِع،  َمَكَتنْيِ  ال�شَّ َم  َوَق�شَّ
َخْم�َشِة  َنْحَ�  األأَْرِغَفِة  ِمَن  اأََكُل�ا  ِذيَن  الَّ َوَكاَن  َمِك.  ال�شَّ َوِمَن  ًة،  ُل�َّ مَمْ ًة  ُقفَّ َع�ْشَرَة 

اآأَلِف َرُجٍل())).
)َبْعَد  اليه�دي:  الف�شح  بعيد  -زمنيًا-  احلدث  ربط  مّت  ي�حنا  رواية  ويف 
ِعَد َي�ُش�ُع اإِىَل  َة.... َف�شَ يَّ ِليِل، َوُهَ� َبْحُر َطرَبِ ىَل َعرْبِ َبْحِر اجْلَ ى َي�ُش�ُع اإِ هَذا َم�شَ

ُح، ِعيُد اْلَيُه�ِد، َقِريًبا...())). َجَبل َوَجَل�َس ُهَناَك َمَع َتاَلِميِذِه. َوَكاَن اْلِف�شْ
اأما من حيث املكان، فاإن امل�قع املحدد ل�ق�ع هذه األآية ي�شمى )الطابغة(، 
ال�اقعة على م�شافة 4 كم جن�ب �شرق كفرناح�م، واأل�شم تعريب من الكلمة 
الي�نانية Heptapegon )هبتابغ�ن( ومعناها الينابيع ال�شبعة، اإذ تكرث الينابيع 
التي كانت تدير الط�احني يف تلك املنطقة. وُتعرف بالعربية עין שבע  اأي )عني 
 Mensa Christi شبع(. ومنذ القرن الثاين ع�شر ُعرف هذا املكان با�شم ألتيني�
ُبنيت كني�شة  اأي )مائدة الرب(. وقد   Tabula Domini اأو اأي ع�شاء امل�شيح 
اأو )تكثري اخلبز( واأّول من  على م�قع احلدث هي كني�شة )اخلبز وال�شمك( 
�شّيدها )الك�نت ي��شف( من طربية عام 350م بعد اأن اعتنق امل�شيحية، وكانت 
له عالقة وثيقة مع األإمرباط�ر ق�شطنطني. ويف عام 450 ُبنيت كني�شة ثانية على 
ت اأر�شيتها بالف�شيف�شاء بر�ش�مات الع�شافري  اأنقا�س الكني�شة األأوىل، وقد ُر�شّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 6، 44-30.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 6، 4-1.
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والزه�ر واحلي�انات وال�شمك، وُو�شع )احلجر املقّد�س( املّدعى اأنه حمّل جل��س 
امل�شيح عند حدوث األآية )املعجزة( حتت مذبح الكني�شة، وُزيِّن بف�شيف�شاء ميّثل 
�شلة فيها خم�شة اأرغفة وال�شمكتان. ويف �شنة 551م حدث زلزال هدم الكني�شة، 
ت يف عام 575، ولكن الفر�س اجتاح�ا البالد عام 614 واأ�شعل�ا النار  ورمبا ُرممَِّ
يف األأماكن املقد�شة التابعة للم�شيحيني، وبقي امل�قع مدف�نًا اأكرث من 1300 �شنة 

حتت الردم حتى مت اكت�شافه يف نهايات القرن التا�شع ع�شر))) .
بلدة )بيت �شيدا(  يتبع  املرتبط باحلدث  امل��شع  اأن  ل�قا فتذكر  اأما رواية 
وُه ِبَجِميِع َما َفَعُل�ا،  �ُشُل اأَْخرَبُ والتي تعني باألآرامية بيت ال�شيد: )َومَلَّا َرَجَع الرُّ

ْيَدا())). ى َبْيَت �شَ ٍع َخاَلٍء مِلَِديَنٍة ُت�َشمَّ َرَف ُمْنَفِرًدا اإِىَل َمْ��شِ َفاأََخَذُهْم َواْن�شَ
املذك�ر  امل�قع  خالف  على  كفرناح�م،  �شمال  تقع  البلدة  هذه  اأن  والغريب 

�شلفًا وال�اقع جن�ب �شرق البلدة.
ُم�ُع اإِْذ َعِلُم�ا  ويف رواية ل�قا و�شف اإ�شايف ملا جاء يف رواية مّتى، قال: )َفاجْلُ
�َشَفاُهْم.  َفاِء  ال�شِّ اإِىَل  َوامْلُْحَتاُج�َن  اهلِل،  َمَلُك�ِت  َعْن  َوَكلََّمُهْم  َفَقِبَلُهْم  َتِبُع�ُه، 
ْمَع ِلَيْذَهُب�ا اإِىَل  ِرِف اجْلَ َم األْثَنا َع�َشَر َوَقاُل�ا َلُه: »ا�شْ يُل. َفَتَقدَّ َهاُر مَيِ َفاْبَتَداأَ النَّ
ٍع َخاَلٍء«.  َنا هُهَنا يِف َمْ��شِ َفَيِبيُت�ا َوَيِجُدوا َطَعاًما، ألأَنَّ َياِع َحَ�اَلْيَنا  اْلُقَرى َوال�شِّ
َفَقاَل َلُهْم:»اأَْعُط�ُهْم اأَْنُتْم ِلَياأُْكُل�ا«. َفَقاُل�ا: »َلْي�َس ِعْنَدَنا اأَْكرَثُ ِمْن َخْم�َشِة اأَْرِغَفٍة 
ُهْم َكاُن�ا َنْحَ� َخْم�َشِة  ْعِب ُكلِِّه«. ألأَنَّ ، اإِألَّ اأَْن َنْذَهَب َوَنْبَتاَع َطَعاًما ِلهَذا ال�شَّ َو�َشَمَكَتنْيِ
َفَفَعُل�ا هَكَذا،  َخْم�ِشنَي«.  َخْم�ِشنَي  ِفَرًقا  »اأَْتِكُئ�ُهْم  ِلَتاَلِميِذِه:  َفَقاَل  َرُجل.  اآأَلِف 
َماِء  َنْحَ� ال�شَّ َنَظَرُه  َوَرَفَع   ، َمَكَتنْيِ َوال�شَّ ْم�َشَة  َخَذ األأَْرِغَفَة اخْلَ َفاأَ ِميَع.  وا اجْلَ َواأَْتَكاأُ

1. https://abouna.org/article/تكثير-الخبز-والسمكتين-معجزة-وآية-ومكان-حدوثها
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 9، 10.
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ُم�ا ِلْلَجْمِع. َفاأََكُل�ا َو�َشِبُع�ا َجِميًعا. ُثمَّ  َر َواأَْعَطى التَّاَلِميَذ ِلُيَقدِّ ، ُثمَّ َك�شَّ َوَباَرَكُهنَّ
ًة())). َل َعْنُهْم ِمَن اْلِك�َشِر اْثَنَتا َع�ْشَرَة ُقفَّ ُرِفَع َما َف�شَ

ظروف  يف  جاءت  ولكنها  م�شابهة،  حادثة  ذكر  يف  ومرق�س  مّتى  وانفرد   
جّن�شرين  اأر�س  من  خرج  ال�شالم«  »عليه  ي�ش�ع  اأن  متى  اإجنيل  ففي  اأخرى، 
اآية  �شمن  بنتًا  ف�شفى  لبنان(،  )جن�ب  و�شيدا  �ش�ر  اإىل  واجته  )طربية( 
ذكرناها من قبل حيث كانت -بح�شب األإجنيل- اأول حالة �شفاء خارج نطاق 
املر�شى من بني اإ�شرائيل، ثم عاد اإىل اجلليل، فتبعه عدد كبري من املر�شى 
�شبعُة  اأ�شبعت  حيث  اإعجازية،  ب�ش�رة  النا�س  اإ�شباع  حادثة  ف�قعت  وذويهم، 
اأرغفة وقليٌل من �شغار ال�شمك اأربعَة اآألف رجل، �ش�ى الن�شاء واألأطفال، وملا 

�شبع�ا بقي من الطعام ما مالأ �شبعة �شالل.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 9، 17-10.
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ْيَداَء.... ُثمَّ اْنَتَقَل  �َر َو�شَ َرَف اإِىَل َنَ�اِحي �شُ )ُثمَّ َخَرَج َي�ُش�ُع ِمْن ُهَناَك َواْن�شَ
َبِل َوَجَل�َس ُهَناَك.  ِعَد اإِىَل اجْلَ ِليِل، َو�شَ َي�ُش�ُع ِمْن ُهَناَك َوَجاَء اإِىَل َجاِنب َبْحِر اجْلَ
َكِثرُيوَن،  َواآَخُروَن  َو�ُشٌل  َوُخْر�ٌس  َوُعْمٌي  ُعْرٌج  َمَعُهْم  َكِثرَيٌة،  ُجُم�ٌع  اإَِلْيِه  َفَجاَء 
ْر�َس  اخْلُ َراأَْوا  اإِْذ  ُم�ُع  اجْلُ َب  َتَعجَّ َحتَّى  َف�َشَفاُهْم  َي�ُش�َع.  َقَدَمْي  ِعْنَد  َوَطَرُح�ُهْم 
اإِلَه  ُدوا  َوجَُمَّ ُروَن.  ُيْب�شِ َواْلُعْمَي  �ُش�َن،  مَيْ َواْلُعْرَج  �َن،  حُّ َي�شِ لَّ  َوال�شُّ َيَتَكلَُّم�َن، 
األآَن  ألأَنَّ  ْمِع،  اجْلَ َعَلى  اأُ�ْشِفُق  »اإِينِّ  َوَقاَل:  َتاَلِميَذُه  َفَدَعا  َي�ُش�ُع  ا  َواأَمَّ اإِ�ْشَراِئيَل. 
ِرَفُهْم  اأَ�شْ ْن  اأَ اأُِريُد  َوَل�ْشُت  َياأُْكُل�َن.  َما  َلُهْم  َوَلْي�َس  َمِعي  ُكُث�َن  مَيْ اٍم  اأَيَّ َثاَلَثَة  َلُهْم 
ِة ُخْبٌز  يَّ ِريِق« َفَقاَل َلُه َتاَلِميُذُه: »ِمْن اأَْيَن َلَنا يِف اْلرَبِّ ُروا يِف الطَّ اِئِمنَي ِلَئالَّ ُيَخ�ِّ �شَ
ِبهَذا امْلِْقَداِر، َحتَّى ُي�ْشِبَع َجْمًعا هَذا َعَدُدُه؟« َفَقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: »َكْم ِعْنَدُكْم ِمَن 
ِكُئ�ا َعَلى  ُم�َع اأَْن َيتَّ َمَر اجْلُ َمِك«. َفاأَ َغاِر ال�شَّ ْبِز؟« َفَقاُل�ا: »�َشْبَعٌة َوَقِليٌل ِمْن �شِ اخْلُ
َر َواأَْعَطى َتاَلِميَذُه، َوالتَّاَلِميُذ  َمَك، َو�َشَكَر َوَك�شَّ ْبَع ُخْبَزاٍت َوال�شَّ َخَذ ال�شَّ األأَْر�ِس، َواأَ
َل ِمَن اْلِك�َشِر �َشْبَعَة �ِشاَلل  ِميُع َو�َشِبُع�ا. ُثمَّ َرَفُع�ا َما َف�شَ ْمَع. َفاأََكَل اجْلَ اأَْعَطُ�ا اجْلَ

�َشاَء َواألأَْوأَلَد())). ُل�َءٍة، َواألآِكُل�َن َكاُن�ا اأَْرَبَعَة اآأَلِف َرُجل َما َعَدا النِّ مَمْ

اأما رواية مرق�س لهذه احلادثة فقد مت حتديد امل��شع فيها حيث قال: )ُثمَّ 
ُحُدوِد  َو�ْشِط  يِف  ِليِل  اجْلَ َبْحِر  اإِىَل  َوَجاَء  ْيَداَء،  َو�شَ �َر  �شُ ُتُخ�ِم  ِمْن  ا  اأَْي�شً َخَرَج 
امْلُُدِن اْلَع�ْشِر())) واأنه �شفى رجاًل اأبكم اأ�شم، ثم وقعت احلادثة مع ِذكر جتّمع 
املر�شى وذويهم ولكن ب�شكل اأكرث اخت�شارًا مما جاء يف اإجنيل متى، وذَكر اأن 

العدد كان قرابة األأربعة اآألف، ومِل يحّدده بالرجال.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 15، 38-21.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 7، 35.
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ا، َومَِلْ َيُكْن َلُهْم َما َياأُْكُل�َن، َدَعا َي�ُش�ُع  ْمُع َكِثرًيا ِجدًّ اِم اإِْذ َكاَن اجْلَ )يِف ِتْلَك األأَيَّ
ُكُث�َن  اٍم مَيْ اأَيَّ َثاَلَثَة  َلُهْم  ْمِع، ألأَنَّ األآَن  اأُ�ْشِفُق َعَلى اجْلَ َلُهْم: »اإِينِّ  َوَقاَل  َتاَلِميَذُه 
يِف  ُروَن  ُيَخ�ِّ اِئِمنَي  �شَ ُبُي�ِتِهْم  ىَل  اإِ َرْفُتُهْم  �شَ َواإِْن  ُكُل�َن.  َياأْ َما  َلُهْم  َوَلْي�َس  َمِعي 
ِريِق، ألأَنَّ َقْ�ًما ِمْنُهْم َجاُءوا ِمْن َبِعيٍد«. َفاأََجاَبُه َتاَلِميُذُه: »ِمْن اأَْيَن َي�ْشَتِطيُع  الطَّ
ْبِز؟«  ِة؟« َف�َشاأََلُهْم: »َكْم ِعْنَدُكْم ِمَن اخْلُ يَّ أَلِء ُخْبًزا ُهَنا يِف اْلرَبِّ اأََحٌد اأَْن ُي�ْشِبَع ه�ؤُ
ْبَع ُخْبَزاٍت َو�َشَكَر  ِكُئ�ا َعَلى األأَْر�ِس، َواأََخَذ ال�شَّ ْمَع اأَْن َيتَّ َمَر اجْلَ َفَقاُل�ا: »�َشْبَعٌة«. َفاأَ
َغاِر  ْمِع. َوَكاَن َمَعُهْم َقِليٌل ِمْن �شِ ُم�ا اإِىَل اجْلَ ُم�ا، َفَقدَّ ْعَطى َتاَلِميَذُه ِلُيَقدِّ َوَك�َشَر َواأَ
اَلِت  ا. َفاأََكُل�ا َو�َشِبُع�ا. ُثمَّ َرَفُع�ا َف�شَ ُم�ا هِذِه اأَْي�شً َمِك، َفَباَرَك َوَقاَل اأَْن ُيَقدِّ ال�شَّ

َرَفُهْم())). ْرَبَعِة اآأَلٍف. ُثمَّ �شَ اْلِك�َشِر: �َشْبَعَة �ِشاَلل. َوَكاَن األآِكُل�َن َنْحَ� اأَ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 8، 9-1.
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ير على الماء: •• السَّ
ُذكرت هذه األآية يف ثالثة اأناجيل، ففي رواية مّتى اأنها وقعت بعد اآية اإطعام 
اخلم�شة اآألف رجل من اخلم�شة اأرغفة وال�شمكتني مبا�شرة، وهذا يعني اأنها 

وقعت يف بحرية طربية.

ِفيَنَة  فبعد األنتهاء من األإطعام: )َوِلْلَ�ْقِت اأَْلَزَم َي�ُش�ُع َتاَلِميَذُه اأَْن َيْدُخُل�ا ال�شَّ
اإِىَل  ِعَد  �شَ ُم�َع  اجْلُ َرَف  �شَ َوَبْعَدَما  ُم�َع.  اجْلُ ِرَف  َي�شْ َحتَّى  اْلَعرْبِ  اإِىَل  َوَي�ْشِبُق�ُه 
ِفيَنُة َفَكاَنْت  ا ال�شَّ اَر امْلَ�َشاُء َكاَن ُهَناَك َوْحَدُه. َواأَمَّ لَِّي. َومَلَّا �شَ َبِل ُمْنَفِرًدا ِلُي�شَ اجْلَ

ًة(. ادَّ يَح َكاَنْت ُم�شَ َبًة ِمَن األأَْمَ�اِج. ألأَنَّ الرِّ اَرْت يِف َو�ْشِط اْلَبْحِر ُمَعذَّ َقْد �شَ

يف هذا الظرف الع�شيب وقعت األآية اخلا�شة بال�شري على املاء. روى مّتى: 
ا  َفَلمَّ اْلَبْحِر.  َعَلى  َما�ِشًيا  َي�ُش�ُع  اإَِلْيِهْم  ى  َم�شَ اللَّْيِل  ِمَن  ابِع  الرَّ اْلَهِزيِع  )َويِف 
ْ�ِف  ُه َخَياٌل«. َوِمَن اخْلَ َطَرُب�ا َقاِئِلنَي: »اإِنَّ َرُه التَّاَلِميُذ َما�ِشًيا َعَلى اْلَبْحِر ا�شْ اأَْب�شَ

ُع�ا! اأََنا ُهَ�. أَل َتَخاُف�ا«(.  َرُخ�ا! َفِلْلَ�ْقِت َكلََّمُهْم َي�ُش�ُع ِقاِئاًل: »َت�َشجَّ �شَ

اإميانه  باأن  منه  ثقًة  نف�شه  يجّرب  اأن  بطر�س  اأراد  ال�شفينة  ركاب  بني  ومن 
»َيا  َوَقاَل:  ُبْطُر�ُس  َجاَبُه  )َفاأَ للم�شيح:  كما جرى  املاء  على  ال�شري  �شيمّكنه من 
َفَنَزَل  َفَقاَل: »َتَعاَل«.  امْلَاِء«.  اإَِلْيَك َعَلى  اآِتَي  اأَْن  اأَْنَت ُهَ�، َفُمْرين  ُكْنَت  اإِْن  ُد،  �َشيِّ
يَح  الرِّ ى  َراأَ مَلَّا  َولِكْن  َي�ُش�َع.  ىَل  اإِ ِتَي  ِلَياأْ امْلَاِء  َعَلى  َوَم�َشى  ِفيَنِة  ال�شَّ ِمَن  ُبْطُر�ُس 

�َشِديَدًة َخاَف(. 

يف  �شّكك  وكاأنه  بطر�س  اإميان  اهتّز  حيث  الفارقة،  اللحظة  هذه  وكانت 
م�شداقية امل�شيح الذي بنف�شه طلب منه اأن ياأتي اإليه و�شمن له اأن لن ي�شيبه 
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اِل َمدَّ َي�ُش�ُع  ِني!«. َفِفي احْلَ ، جَنِّ َرَخ ِقاِئاًل: »َيا َربُّ ِذ اْبَتَداأَ َيْغَرُق، �شَ �شرر: )َواإِ
َيَدُه َواأَْم�َشَك ِبِه َوَقاَل َلُه: »َيا َقِليَل األإِمَياِن، مِلَاَذا �َشَكْكَت؟«(.

ِفيَنَة  ال�شَّ َدَخاَل  )َومَلَّا  العا�شفة:  هداأت  ال�شفينة  اإىل  امل�شيح  ل��ش�ل  وتبعًا 
اأَْنَت  ِقيَقِة  َقاِئِلنَي: »ِباحْلَ َلُه  َو�َشَجُدوا  ِفيَنِة َجاُءوا  َوالَِّذيَن يِف ال�شَّ يُح.  �َشَكَنِت الرِّ

اْبُن اهلِل!«())).

جُمددًا ترد اإ�شكالية مناداة امل�شيح بعن�ان )الرب(، ثم اأنه ابن اهلل، وه� ما 
يتنافى مع اإمياننا بب�شرية امل�شيح ونب�ته أل اأكرث، ولذا فاإننا اإن قبلنا ب�شحة 

األآية نف�شها، فال نقبل بع�س تفا�شيلها بح�شب رواية متى.

امْلَ�َشاُء  اَر  وروى مرق�س احلادثة يف نف�س الظروف والت�قيت، وقال: )َومَلَّا �شَ
يِف  ِبنَي  ُمَعذَّ َوَراآُهْم  َوْحَدُه.  اْلرَبِّ  َعَلى  َوُهَ�  اْلَبْحِر،  َو�ْشِط  يِف  ِفيَنُة  ال�شَّ َكاَنِت 
اِبِع ِمَن اللَّْيِل اأََتاُهْم َما�ِشًيا  ُهْم. َوَنْحَ� اْلَهِزيِع الرَّ دَّ يَح َكاَنْت �شِ ْذِف، ألأَنَّ الرِّ اجْلَ
َعَلى اْلَبْحِر، َواأََراَد اأَْن َيَتَجاَوَزُهْم( وهذه اجلزئية غائبة عن رواية متى، وملاذا 
�شع�بة  من  فيه  هم  مما  يخّل�شهم  كي  اإليهم  ياأِت  اأمِل  يتجاوزهم؟  اأن  اأراد 
ِميَع  َرُخ�ا. ألأَنَّ اجْلَ َراأَْوُه َما�ِشًيا َعَلى اْلَبْحِر َظنُّ�ُه َخَياأًل، َف�شَ ا  التجديف؟ )َفَلمَّ
َطَرُب�ا( وهذه اجلزئية غري م�ج�دة يف رواية متى، كما مِل ياأت مرق�س  َراأَْوُه َوا�شْ
على ذكر حماولة بطر�س )َفِلْلَ�ْقِت َكلََّمُهْم َوَقاَل َلُهْم: »ِثُق�ا! اأََنا ُهَ�. أَل َتَخاُف�ا«. 
ا  ِجدًّ اأَْنُف�ِشِهْم  يِف  ُب�ا  َوَتَعجَّ َفُبِهُت�ا  يُح،  الرِّ َف�َشَكَنِت  ِفيَنِة  ال�شَّ ىَل  اإِ اإَِلْيِهْم  ِعَد  َف�شَ
ُهْم مَِلْ َيْفَهُم�ا ِباألأَْرِغَفِة اإِْذ َكاَنْت ُقُل�ُبُهْم َغِليَظًة())) وهذه تهمة  اإِىَل اْلَغاَيِة، ألأَنَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 14، 33-25.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 6، 52-47.
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لديهم  تثبت  ومِل  ال�شابقة،  األإطعام  باآية  يتاأثروا  مِل  باأنهم  للح�اريني  �شديدة 
ين�شج  ومِل  املاء،  على  م�شيه  اأي�شًا  ي�شت�عب�ا  مِل  ولذا  و�شاأنه،  امل�شيح  حقيقة 

اإمياُنهم به بعُد، وال�شبب اأن قل�بهم كانت غليظة.

وكذلك جاءت رواية ي�حنا يف نف�س �شياق األأحداث وتراتبّيتها بعد األإطعام، 
ولكنه بنّي ال�شبب الذي من اأجله غادر امل�شيح املكان واعتزل يف اجلبل وحده: 
َرَف  ْن َياأُْت�ا َوَيْخَتِطُف�ُه ِلَيْجَعُل�ُه َمِلًكا، اْن�شَ ُهْم ُمْزِمُع�َن اأَ نَّ ْذ َعِلَم اأَ ا َي�ُش�ُع َفاإِ )َواأَمَّ

َبِل َوْحَدُه(. ا اإِىَل اجْلَ اأَْي�شً
ببيان  اكتفى  بل  ال�شفينة،  يف  باملغادر  األزمهم  امل�شيح  اأن  ي�حنا  يذكر  ومِل 
اأنهم كان�ا بحاجة لل�شفر عرب املاء لل��ش�ل اإىل كفر ناح�م: )َومَلَّا َكاَن امْلَ�َشاُء 
ِفيَنَة َوَكاُن�ا َيْذَهُب�َن اإِىَل َعرْبِ اْلَبْحِر اإِىَل  َنَزَل َتاَلِميُذُه اإِىَل اْلَبْحِر، َفَدَخُل�ا ال�شَّ
اَلُم َقْد اأَْقَبَل، َومَِلْ َيُكْن َي�ُش�ُع َقْد اأََتى اإَِلْيِهْم( فمن املفرت�س  َكْفِرَناُح�َم. َوَكاَن الظَّ
اأن يع�د ه� اأي�شًا اإىل كفرناح�م حيث م�شكنه، ولكنه مِل يغادر معهم )َوَهاَج 
ُف�ا َنْحَ� َخْم�ٍس َوِع�ْشِريَن اأَْو َثاَلِثنَي  ا َكاُن�ا َقْد َجذَّ . َفَلمَّ اْلَبْحُر ِمْن ِريٍح َعِظيَمٍة َتُهبُّ
ِفيَنِة،  ًبا ِمَن ال�شَّ َغْلَ�ًة( يف حدود 3 كم )َنَظُروا َي�ُش�َع َما�ِشًيا َعَلى اْلَبْحِر ُمْقرَتِ
ِفيَنِة( ل�شّكهم  �ا اأَْن َيْقَبُل�ُه يِف ال�شَّ َفَخاُف�ا. َفَقاَل َلُهْم: »اأََنا ُهَ�، أَل َتَخاُف�ا!«. َفَر�شُ
يف �شخ�شه وترّددهم يف ك�نه امل�شيح فعاًل، فكيف لب�شر اأن مي�شي على املاء، 
ِتي َكاُن�ا  ِفيَنُة اإِىَل األأَْر�ِس الَّ اَرِت ال�شَّ ويف حال هب�ب ريح عظيمة؟ )َوِلْلَ�ْقِت �شَ

َذاِهِبنَي اإَِلْيَها())). 
جُمددًا أل جند ذكرًا ملحاولة بطر�س الفا�شلة. 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 6، 21-17.
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•• سمكة الضريبة:
تذكر الرواية األإجنيلية اأن األأمر وقع بعد:

1. اآية اإطعام األأربعة اآألف رجل من �شبعة اأرغفة وقليل من ال�شمك ال�شغار.
�شتة  هي  الزمن  من  مدة  -بعد  وي�حنا  ويعق�ب  وبطر�س  امل�شيح  �شع�د   .2
اأيام على األأقل- على جبل عال وظه�ر النبيني م��شى واإيليا »عليهما ال�شالم« 
اإىَل  ْرَهَمنْيِ  الدِّ َياأُْخُذوَن  ِذيَن  الَّ َم  َتَقدَّ َكْفَرَناُح�َم  اإِىَل  َجاُءوا  )َومَلَّا  اأمامهم: 
يه�دي  �شخ�س  كل  من  �شنة  كل  درهمني  ياأخذون  اليه�د  كهنة  كان  ُبْطُر�َس( 
لتغطية احتياجات الهيكل، والدرهمان مبلغ زهيد. وقد اأتى جامع� ال�شرائب 
؟«  ْرَهَمنْيِ اإىل املنطقة قا�شدين امل�شيح عن عمد )َوَقاُل�ا: »اأََما ُي�يِف ُمَعلُِّمُكُم الدِّ
ْن  ا َدَخَل اْلَبْيَت �َشَبَقُه َي�ُش�ُع َقاِئاًل: »َماَذا َتُظنُّ َيا �ِشْمَعاُن؟ مِمَّ َقاَل: »َبَلى«. َفَلمَّ
َلُه  ْم ِمَن األأََجاِنِب؟« َقاَل  اأَ اأَِمْن َبِنيِهْم  ْزَيَة،  اأَِو اجْلِ َباَيَة  َياأُْخُذ ُمُل�ُك األأَْر�ِس اجْلِ
ُبْطُر�ُس: »ِمَن األأََجاِنِب«. َقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »َفاإًِذا اْلَبُن�َن اأَْحَراٌر( يبنّي امل�شيح هنا 
اعرتا�شه على هذا الن�ع من ال�شرائب »اجلباية اأو اجلزية«، اإذ من املفرت�س 
اأن أل ياأخذها كهنة اليه�د من بني اإ�شرائيل، بل من غريهم. اأما �شبب �ش�ؤال 
اجلباُة عن اإيفاء امل�شيح لهذه ال�شريبة، فكان بغر�س اإحراج امل�شيح، فاإنه اإذا 
مِل ي�ّفها معتربًا نف�شه نبيًا، كان ذلك لهم عذرًا للت�شنيع عليه اأنه �شد الهيكل وأل 
يهتم باحتياجاته، فُي�شعف م�قفه اأمام اليه�د واأمام اأتباعه، واأما اإذا ا�شتجاب 
لهم ودفع الدرهمني، ف�شيق�ل�ن اأنه �شخ�س عادي ولي�س امل�شيح املنتظر، ألأن 
امل�شيح بح�شب الب�شارة �شيك�ن ملكًا على بني اإ�شرائيل، فكيف يك�ن ملكًا ويدفع 
الَِّتي  َمَكُة  َوال�شَّ اَرًة،  نَّ َواأَْلِق �شِ اْلَبْحِر  اإِىَل  اْذَهْب  ُهُم،  ُنْعرِثَ ِلَئالَّ  �شريبة؟ )َولِكْن 
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ْد اإِ�ْشَتاًرا( عملة ت�شاوى اأربعة دراهم،  أًل ُخْذَها، َوَمَتى َفَتْحَت َفاَها جَتِ َتْطُلُع اأَوَّ
ي َوَعْنَك«())). فيدفع ال�شريبة عن امل�شيح وعن نف�شه )َفُخْذُه َواأَْعِطِهْم َعنِّ

ال�شالم«،  »عليه  امل�شيح  ب�شاأن  تليق  وأل  جدًا،  غريبة  املّدعاة  األآية  وهذه 
وُي�شعفها اأنها مِل ُتذَكر اإأل يف رواية مّتى فقط.

ين: •• لَْعن شجرة التِّ
تفّرد اإجنيال مّتى ومرق�س بهذه )األآية( الغريبة والتي أل تتنا�شب وال�شخ�شية 
املفرت�شة لل�شيد امل�شيح، اإذ ُتظهره الق�شة ب�ش�رة �شخ�س غ�ش�ب قليل ال�شرب 
ُفه اأقرب لت�شّرف الطغاة  مِل يرحم �شجرة عدمية احليلة ب�شبب ج�عه، وت�شرُّ
من اأن ي�شدر عن نبي ور�ش�ل ُبعث رحمة للنا�س، ومِل يجعله اهلل جبارًا �شقيًا.

وّقت مّتى وق�ع احلادثة باأيام قالئل �شبقت حادثة ال�شلب، فقد دخل امل�شيح 
للتك�ّشب:  مكان  اإىل  الهيكل  حّ�ل�ا  الذين  وهاجم  اأور�شليم/القد�س  مدينة 
يِف  وَن  َوَي�ْشرَتُ َيِبيُع�َن  َكاُن�ا  ِذيَن  الَّ َجِميَع  َواأَْخَرَج  اهلِل  َهْيَكِل  اإِىَل  َي�ُش�ُع  )َوَدَخَل 
َماِم َوَقاَل َلُهْم: »َمْكُت�ٌب: َبْيِتي  َياِرَفِة َوَكَرا�ِشيَّ َباَعِة احْلَ اْلَهْيَكِل، َوَقَلَب َمَ�اِئَد ال�شَّ

��ٍس!«(. اَلِة ُيْدَعى. َواأَْنُتْم َجَعْلُتُم�ُه َمَغاَرَة ُل�شُ َبْيَت ال�شَّ

ثم تذكر الرواية اأنه �شفى عدة مر�شى ثم غادر القد�س وبات ليلته يف قرية 
قريبة هي بيت عنيا/العيزرية ثم عاد اإىل القد�س من جديد.

ْبِح اإِْذ َكاَن َراِجًعا اإِىَل امْلَِديَنِة َجاَع،  َفَنَظَر �َشَجَرَة ِتنٍي َعَلى  قال مّتى: )َويِف ال�شُّ
ِريِق، َوَجاَء اإَِلْيَها َفَلْم َيِجْد ِفيَها �َشْيًئا اإِألَّ َوَرًقا َفَقْط. َفَقاَل َلَها: »أَل َيُكْن ِمْنِك  الطَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 17، 27-24.
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ُب�ا  ا َراأَى التَّاَلِميُذ ذِلَك َتَعجَّ اِل. َفَلمَّ يَنُة يِف احْلَ َثَمٌر َبْعُد اإِىَل األأََبِد!«. َفَيِب�َشِت التِّ
اأَُق�ُل  قَّ  اِل؟« َفاأََجاَب َي�ُش�ُع َوَقاَل َلُهْم: »َاحْلَ يَنُة يِف احْلَ َقاِئِلنَي: »َكْيَف َيِب�َشِت التِّ
يَنِة َفَقْط، َبْل اإِْن ُقْلُتْم  �َن، َفاَل َتْفَعُل�َن اأَْمَر التِّ َلُكْم: اإِْن َكاَن َلُكْم اإِمَياٌن َوأَل َت�ُشكُّ
اَلِة  َبِل: اْنَتِقْل َواْنَطِرْح يِف اْلَبْحِر َفَيُك�ُن. َوُكلُّ َما َتْطُلُب�َنُه يِف ال�شَّ ا ِلهَذا اجْلَ اأَْي�شً

ُم�ؤِْمِننَي َتَناُل�َنُه«())).

من  احل�اريني  اأعطى  قد  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح  كان  اإذا  نت�شاءل:  اأن  ولنا 
قدراته يف اإبراء املر�شى حني اأر�شلهم للدع�ة، فقام�ا بذلك، وحتققت األآيات 
على اأيديهم -قبل هذه األآية املدعاة واآيات اأخرى مّرت معنا- فاأي جُمال لكل 

هذا ال�شك املتكرر ال�شادر عنهم يف اآيات امل�شيح وقدراته )األإعجازية(؟
ال�شلب  حادثة  من  اأيام  قبل  وقعت  احلادثة  اأن  على  مّتى  مع  مرق�س  اّتفق 
يف  معنا  مّر  عّما  خمتلف  األأحداث  ترتيب  ولكن  القد�س،  امل�شيح  دخ�ل  وبعد 
اإجنيل مّتى، حيث يذكر مرق�س دخ�ل امل�شيح القد�س ثم خروجه اإىل بيت عنيا 
يف امل�شاء ثم ع�دته �شباحًا اإىل القد�س ويف الطريق �شاهد التينة ولعنها، ثم 
دخل القد�س وواجه املتك�ّشبني يف �شاحة الهيكل، ثم خرج م�شاء اإىل بيت عنيا 
جُمددًا، ويف ال�شباح التايل وكان ي�م ثالثاء، تبنّي له وملن معه اأن الّتينة قد 
ْذ َكاَن  اإِ ىَل ُكلِّ �َشْيٍء  اإِ َنَظَر َحْ�َلُه  َومَلَّا  َواْلَهْيَكَل،  وُر�َشِليَم  اأُ َي�ُش�ُع  يب�شت: )َفَدَخَل 
َخَرُج�ا  مَلَّا  اْلَغِد  َويِف  َع�َشَر.  األْثَنْي  َمَع  َعْنَيا  َبْيِت  ىَل  اإِ َخَرَج  اأَْم�َشى،  َقْد  اْلَ�ْقُت 
َيِجُد  َلَعلَُّه  َوَجاَء  َوَرٌق،  َعَلْيَها  َبِعيٍد  ِمْن  ِتنٍي  �َشَجَرَة  َفَنَظَر  َجاَع،  َعْنَيا  َبْيِت  ِمْن 
نِي.  التِّ َوْقَت  َيُكْن  مَِلْ  ُه  ألأَنَّ َوَرًقا،  اإِألَّ  �َشْيًئا  َيِجْد  مَِلْ  اإَِلْيَها  َجاَء  ا  َفَلمَّ �َشْيًئا.  ِفيَها 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 21، 22-18.
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َحٌد ِمْنِك َثَمًرا َبْعُد اإِىَل األأََبِد!«. َوَكاَن َتاَلِميُذُه  ُكْل اأَ َفاأََجاَب َي�ُش�ُع َوَقاَل َلَها: »أَل َياأْ
َي�ْشَمُع�ن(. كيف يت�شرف امل�شيح »عليه ال�شالم« بهذه ال�ش�رة وامل��شم مِل يكن 

م��شم ثمر كي يح�شل على تني ي�شّد به ج�عته؟!

َكاُن�ا  ِذيَن  الَّ ُيْخِرُج  اْبَتَداأَ  اْلَهْيَكَل  َي�ُش�ُع  َدَخَل  َومَلَّا  اأُوُر�َشِليَم.  اإِىَل  )َوَجاُءوا 
َماِم.  احْلَ َباَعِة  َوَكَرا�ِشيَّ  َياِرَفِة  ال�شَّ َمَ�اِئَد  َوَقلََّب  اْلَهْيَكِل،  يِف  وَن  َوَي�ْشرَتُ َيِبيُع�َن 
َمْكُت�ًبا:  »اأََلْي�َس  َلُهْم:  َقاِئاًل  ُيَعلُِّم  َوَكاَن  َتاٍع.  مِبَ اْلَهْيَكَل  َيْجَتاُز  اأََحًدا  َيَدْع  َومَِلْ 
َو�َشِمَع  ��ٍس«.  َمَغاَرَة ُل�شُ َجَعْلُتُم�ُه  َواأَْنُتْم  ؟  ِميِع األأُمَمِ ُيْدَعى جِلَ اَلٍة  َبْيَت �شَ َبْيِتي 
ْمُع ُكلُُّه  ُهْم َخاُف�ُه، اإِْذ ُبِهَت اجْلَ اْلَكَتَبُة َوُروؤَ�َشاُء اْلَكَهَنِة َفَطَلُب�ا َكْيَف ُيْهِلُك�َنُه، ألأَنَّ
َكاُن�ا  اإِْذ  َباِح  ال�شَّ َويِف  امْلَِديَنِة.  َخاِرِج  اإِىَل  َخَرَج  امْلَ�َشاُء،  اَر  �شَ َومَلَّا  َتْعِليِمِه.  ِمْن 
ِدي،  َر ُبْطُر�ُس َوَقاَل َلُه: »َيا �َشيِّ �ِل، َفَتَذكَّ يَنَة َقْد َيِب�َشْت ِمَن األأُ�شُ َتاِزيَن َراأَْوا التِّ جُُمْ

ِتي َلَعْنَتَها َقْد َيِب�َشْت!«(. يَنُة الَّ اْنُظْر! َالتِّ

وحيث ا�شتغرب احل�اري�ن مما جرى، بنّي لهم امل�شيح اأن هذا األأمر ممكن 
ب�شرط األإميان واليقني باهلل: )َفاأََجاَب َي�ُش�ُع َوَقاَل َلُهْم: »ِلَيُكْن َلُكْم اإِمَياٌن ِباهلِل. 
َوأَل  اْلَبْحِر!  يِف  َواْنَطِرْح  اْنَتِقْل  َبِل:  اجْلَ ِلهَذا  َقاَل  َمْن  اإِنَّ  َلُكْم:  اأَُق�ُل  قَّ  احْلَ ألأَينِّ 
اأَُق�ُل  ِلذِلَك  َلُه.  َيُك�ُن  َقاَل  َفَمْهَما  َيُك�ُن،  َيُق�ُلُه  َما  اأَنَّ  ُي�ؤِْمُن  َبْل  َقْلِبِه،  يِف  َي�ُشكُّ 
لُّ�َن، َفاآِمُن�ا اأَْن َتَناُل�ُه، َفَيُك�َن َلُكْم. َوَمَتى َوَقْفُتْم  َلُكْم: ُكلُّ َما َتْطُلُب�َنُه ِحيَنَما ُت�شَ
ا اأَُب�ُكُم الَِّذي  لُّ�َن، َفاْغِفُروا اإِْن َكاَن َلُكْم َعَلى اأََحٍد �َشْيٌء، ِلَكْي َيْغِفَر َلُكْم اأَْي�شً ُت�شَ
َماَواِت  ال�شَّ يِف  الَِّذي  اأَُب�ُكُم  َيْغِفْر  أَل  اأَْنُتْم  َتْغِفُروا  مَِلْ  َواإِْن  َزأَلِتُكْم.  َماَواِت  ال�شَّ يِف 

ا َزأَلِتُكْم())). اأَْي�شً

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 11، 26-11.
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ما  العنيفة  فعله  وردود  امل�شيح  غ�شب  ل�شرعة  املّدعاة  األأخرى  امل�ارد  ومن 
أل  ومبا  التالية،  ال�ش�اهد  يف  وغريهم  ح�ارييه  جتاه  فعل  رّدة  من  عنه  تكّرر 
اأو�شى  واأنه  واملحّبة،  املت�شاحمة  �شخ�شيته  عن  العام  األنطباع  مع  يتنا�شب 
ا، َوَمْن اأََخَذ  َك َفاْعِر�ْس َلُه األآَخَر اأَْي�شً َرَبَك َعَلى َخدِّ امل�ؤمنني بر�شالته: )َمْن �شَ

ا())). ومن ال�ش�اهد املدعاة اأي�شًا: َنْعُه َثْ�َبَك اأَْي�شً ِرَداَءَك َفاَل مَتْ

َقاِئِلنَي:  اأُوُر�َشِليَم  ِمْن  ِذيَن  الَّ ي�ِشيُّ�َن  َوَفرِّ َكَتَبٌة  َي�ُش�َع  اإِىَل  َجاَء  )ِحيَنِئٍذ   .1
ُهْم أَل َيْغ�ِشُل�َن اأَْيِدَيُهْم ِحيَنَما َياأُْكُل�َن  ُي�ِخ، َفاإِنَّ ى َتاَلِميُذَك َتْقِليَد ال�شُّ »مِلَاَذا َيَتَعدَّ
ُخْبًزا؟«( وبعد اأن رّد عليهم األإ�شكال مبّينًا اأن املهم ه� جنا�شة القلب والق�ل أل 
نَي مَلَّا  ي�ِشيِّ َم َتاَلِميُذُه َوَقاُل�ا َلُه: »اأََتْعَلُم اأَنَّ اْلَفرِّ النجا�شة الظاهرية )ِحيَنِئٍذ َتَقدَّ
َماِويُّ ُيْقَلُع.  ِبي ال�شَّ َجاَب َوَقاَل: »ُكلُّ َغْر�ٍس مَِلْ َيْغِر�ْشُه اأَ �َشِمُع�ا اْلَقْ�َل َنَفُروا؟« َفاأَ
ْعَمى َي�ْشُقَطاِن ِكاَلُهَما  ُاْتُرُك�ُهْم. ُهْم ُعْمَياٌن َقاَدُة ُعْمَياٍن. َواإِْن َكاَن اأَْعَمى َيُق�ُد اأَ
»َهْل  َي�ُش�ُع:  َفَقاَل  امْلََثَل«.  هَذا  َلَنا  ْر  »َف�شِّ َلُه:  َوَقاَل  ُبْطُر�ُس  َفاأََجاَب  ُحْفَرٍة«.  يِف 
ا َحتَّى األآَن َغرْيُ َفاِهِمنَي؟())). وقد فهم البع�س من العبارة األأخرية  اأَْنُتْم اأَْي�شً
الذين مِل  اأوألده  األأب�ية احلانية على  والتحقري أل املالحظة  الت�بيخ  ن�عًا من 
ي�شت�عب�ا املفه�م الذي طرحه، وهذا الفهم غري اأكيد، ولذا فاإن التم�شك بهذا 

ال�شاهد لي�س بق�ي.

2. ويف م�رد م�شابه جند )ت�بيخًا( اآخر ي�ّجهه امل�شيح حل�ارييه: )َومَلَّا َكاَن 
ِذيَن َحْ�َلُه َمَع األْثَنْي َع�َشَر َعِن امْلََثِل، َفَقاَل َلُهْم: »َقْد اأُْعِطَي َلُكْم  َلُه الَّ َوْحَدُه �َشاأَ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 6، 29.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 15، 16-1.
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ِذيَن ُهْم ِمْن َخاِرٍج َفِباألأَْمَثاِل َيُك�ُن َلُهْم ُكلُّ  ا الَّ اأَْن َتْعِرُف�ا �ِشرَّ َمَلُك�ِت اهلِل. َواأَمَّ
ِريَن َوأَل َيْنُظُروا، َوَي�ْشَمُع�ا �َشاِمِعنَي َوأَل َيْفَهُم�ا، ِلَئالَّ  ُروا ُمْب�شِ �َشْيٍء، ِلَكْي ُيْب�شِ
َفَكْيَف  امْلََثَل؟  هَذا  َتْعَلُم�َن  »اأََما  َلُهْم:  َقاَل  ُثمَّ  َخَطاَياُهْم«.  َلُهْم  َفُتْغَفَر  َيْرِجُع�ا 

َتْعِرُف�َن َجِميَع األأَْمَثاِل؟())).

ُهَناَك  ِمْن  )َوَقاَم  ثالث �شدر عنه بحّق ح�ارييه ويف م�شهد عام:  ت�بيخ   .3
ا، َوَكَعاَدِتِه  . َفاْجَتَمَع اإَِلْيِه ُجُم�ٌع اأَْي�شً ِة ِمْن َعرْبِ األأُْرُدنِّ َوَجاَء اإِىَل ُتُخ�ِم اْلَيُه�ِديَّ
ا التَّاَلِميُذ َفاْنَتَهُروا  ُم�ا اإَِلْيِه اأَْوأَلًدا ِلَكْي َيْلِم�َشُهْم. َواأَمَّ ا ُيَعلُِّمُهْم.... َوَقدَّ َكاَن اأَْي�شً
ا َراأَى َي�ُش�ُع ذِلَك اْغَتاَظ َوَقاَل َلُهْم: »َدُع�ا األأَْوأَلَد َياأُْت�َن اإِيَلَّ  ُم�ُهْم. َفَلمَّ ِذيَن َقدَّ الَّ
قَّ اأَُق�ُل َلُكْم: َمْن أَل َيْقَبُل َمَلُك�َت  َنُع�ُهْم، ألأَنَّ مِلِْثِل ه�ؤُأَلِء َمَلُك�َت اهلِل. َاحْلَ َوأَل مَتْ

َع َيَدْيِه َعَلْيِهْم َوَباَرَكُهْم())). َنُهْم َوَو�شَ اهلِل ِمْثَل َوَلٍد َفَلْن َيْدُخَلُه«. َفاْحَت�شَ

ا اإِىَل  4. وتكرر األأمر ولكن مع خ�ش�مه من اليه�د املت�شّددين: )ُثمَّ َدَخَل اأَْي�شً
ْبِت؟  اُروا ُيَراِقُب�َنُه: َهْل َي�ْشِفيِه يِف ال�شَّ امْلَْجَمِع، َوَكاَن ُهَناَك َرُجٌل َيُدُه َياِب�َشٌة. َف�شَ
ُجِل الَِّذي َلُه اْلَيُد اْلَياِب�َشُة: »ُقْم يِف اْلَ��ْشِط!« ُثمَّ َقاَل  ِلَكْي َي�ْشَتُك�ا َعَلْيِه. َفَقاَل ِللرَّ
َقْتٌل؟«.  اأَْو  َنْف�ٍس  َتْخِلي�ُس  ؟  رِّ ِفْعُل ال�شَّ اأَْو  رْيِ  ِفْعُل اخْلَ ْبِت  َيِحلُّ يِف ال�شَّ َلُهْم: »َهْل 
ُجِل:  ٍب، َحِزيًنا َعَلى ِغاَلَظِة ُقُل�ِبِهْم، َوَقاَل ِللرَّ َف�َشَكُت�ا. َفَنَظَر َحْ�َلُه اإَِلْيِهْم ِبَغ�شَ

ِحيَحًة َكاألأُْخَرى())). َها، َفَعاَدْت َيُدُه �شَ »ُمدَّ َيَدَك«. َفَمدَّ

5. ويف م�رد ي�شبه من حيث العن�ان األأّويل ما جاء يف املثال األأول الذي ذكرناه، 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 4، 13-10..
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 10، 16-1.

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 3، 13-10..
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جند امل�شيح ي�ّجه كلماته الالذعة وغ�شبه ال�شديد اإىل اليه�د الذين يراع�ن 
لتهذيب  ت�شعى  غايات  من  الت�شريعات  وراء  ما  وُيهمل�ن  الظاهرية  التعاليم 
 . َكاأَ ى ِعْنَدُه، َفَدَخَل َواتَّ ْن َيَتَغدَّ ي�ِشيٌّ اأَ النف�س وال�شل�ك: )َوِفيَما ُهَ� َيَتَكلَُّم �َشاأََلُه َفرِّ
َلُه  اْلَغَداِء.َفَقاَل  َقْبَل  أًل  اأَوَّ َيْغَت�ِشْل  مَِلْ  ُه  اأَنَّ َب  َتَعجَّ ذِلَك  َراأَى  ا  َفَلمَّ ي�ِشيُّ  اْلَفرِّ ا  َواأَمَّ
ا َباِطُنُكْم  َعِة، َواأَمَّ �َن َخاِرَج اْلَكاأْ�ِس َواْلَق�شْ ي�ِشيُّ�َن ُتَنقُّ : »اأَْنُتُم األآَن اأَيَُّها اْلَفرِّ بُّ الرَّ
اِخَل  الدَّ َنَع  �شَ اِرَج  اخْلَ َنَع  �شَ الَِّذي  اأََلْي�َس  اأَْغِبَياُء،  َيا  َوُخْبًثا.  اْخِتَطاًفا  َفَمْمُل�ٌء 
ا َلُكْم. َولِكْن َوْيٌل  َدَقًة، َفُهَ�َذا ُكلُّ �َشْيٍء َيُك�ُن َنِقيًّ ْعُط�ا َما ِعْنَدُكْم �شَ ا؟ َبْل اأَ اأَْي�شً
َذاَب َوُكلَّ َبْقل، َوَتَتَجاَوُزوَن َعِن  ْعَنَع َوال�شَّ ُروَن النَّ ُكْم ُتَع�شِّ ي�ِشيُّ�َن! ألأَنَّ َلُكْم اأَيَُّها اْلَفرِّ
ينتقدهم  فه�  ِتْلَك(  ُك�ا  َترْتُ َوأَل  هِذِه  َتْعَمُل�ا  اأَْن  َيْنَبِغي  َكاَن  اهلِل.  ِة  بَّ َوحَمَ قِّ  احْلَ
ُيهمل�ن  بينما  الُع�شر،  ومقدارها  اخل�شروات  زكاة  تقدمي  يف  تدقيقهم  ل�شدة 
ال�شدقة النابعة من احل�س األإمياين واألإن�شاين، مما قد يعك�س حالة من الُبخل 
واألكتفاء باإخراج ما ه� واجب فقط يف ال�شريعة دون ما ه� تطّ�عي )َوْيٌل َلُكْم 
اِت يِف األأَ�ْشَ�اِق.  َل يِف امْلََجاِمِع، َوالتَِّحيَّ بُّ�َن امْلَْجِل�َس األأَوَّ ُكْم حُتِ ي�ِشيُّ�َن! ألأَنَّ اأَيَُّها اْلَفرِّ
ِذيَن  ُكْم ِمْثُل اْلُقُب�ِر امْلُْخَتِفَيِة، َوالَّ ي�ِشيُّ�َن امْلَُراوؤُوَن! ألأَنَّ َوْيٌل َلُكْم اأَيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
ُمَعلُِّم،  »َيا  َلُه:  َوقاَل  نَي  اُم��ِشيِّ النَّ ِمَن  َواِحٌد  َفاأَجاَب  َيْعَلُم�َن!«.  أَل  َعَلْيَها  �ُش�َن  مَيْ
اُم��ِشيُّ�َن!  ْنُتْم اأَيَُّها النَّ ا!«. َفَقاَل: »َوَوْيٌل َلُكْم اأَ ِحنَي َتُق�ُل هَذا َت�ْشُتُمَنا َنْحُن اأَْي�شً
ِباإِْحَدى  األأَْحَماَل  �َن  �شُّ مَتَ أَل  َواأَْنُتْم  ْمِل  احْلَ َع�ِشَرَة  اأَْحَماأًل  ا�َس  النَّ ُل�َن  مِّ حُتَ ُكْم  ألأَنَّ
ًذا َت�ْشَهُدوَن  ُكْم َقَتُل�ُهْم. اإِ ُكْم َتْبُن�َن ُقُب�َر األأَْنِبَياِء، َواآَباوؤُ اِبِعُكْم. َوْيٌل َلُكْم! ألأَنَّ اأَ�شَ
ا  ُهْم ُهْم َقَتُل�ُهْم َواأَْنُتْم َتْبُن�َن ُقُب�َرُهْم. ِلذِلَك اأَْي�شً ْعَماِل اآَباِئُكْم، ألأَنَّ ْ�َن ِباأَ َوَتْر�شَ
َقاَلْت ِحْكَمُة اهلِل: اإِينِّ اأُْر�ِشُل اإَِلْيِهْم اأَْنِبَياَء َوُر�ُشاًل، َفَيْقُتُل�َن ِمْنُهْم َوَيْطُرُدوَن ِلَكْي 
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، ِمْن َدِم َهاِبيَل  يِل َدُم َجِميِع األأَْنِبَياِء امْلُْهَرُق ُمْنُذ اإِْن�َشاِء اْلَعامَِلِ ُيْطَلَب ِمْن هَذا اجْلِ
ِمْن  ُيْطَلُب  ُه  اإِنَّ َلُكْم:  اأَُق�ُل  َنَعْم،  َواْلَبْيِت.  امْلَْذَبِح  َبنْيَ  اأُْهِلَك  الَِّذي  ا  َزَكِريَّ َدِم  اإِىَل 
اُم��ِشيُّ�َن( ن�شبة اإىل النام��س اأي �شريعة م��شى،  يِل! َوْيٌل َلُكْم اأَيَُّها النَّ هَذا اجْلِ
�ش�ا يف درا�شة وحفظ ال�شريعة امل��ش�ية، اإذ كان�ا يدقق�ن  وهم الذين تخ�شّ
ويهتم�ن كثريًا بتفا�شيل األأحكام ال�شرعية، ولكن ت�شّرعهم هذا كان مقت�شرًا 
روحها  اأعماق  اإىل  ينفذ  وأل  ال�شريعة  من  والق�شري  الظاهري  اجلانب  على 
ومفاهيمها واأبعادها الرتب�ية واألأخالقية، فت�شبح جامدة بال روح وأل هدف 
ذلك  ومن  وقراراتهم،  واأفكارهم  ت�شرفاتهم  على  �شلبًا  ينعك�س  وا�شح، مما 
امْلَْعِرَفِة.  ِمْفَتاَح  اأََخْذمُتْ  ُكْم  )ألأَنَّ عي�شى  للنبي  ثم  ومن  يحيى  للنبي  حماربتهم 
اْلَكَتَبُة  اْبَتَداأَ  ِبهَذا،  ُيَكلُِّمُهْم  ُهَ�  َوِفيَما  َمَنْعُتُم�ُهْم«.  اِخُل�َن  َوالدَّ اأَْنُتْم،  َدَخْلُتْم  َما 
اِدُروَنُه َعَلى اأُُم�ٍر َكِثرَيٍة،  َوُهْم ُيَراِقُب�َنُه َطاِلِبنَي  ا، َوُي�شَ ي�ِشيُّ�َن َيْحَنُق�َن ِجدًّ َواْلَفرِّ

َطاُدوا �َشْيًئا ِمْن َفِمِه ِلَكْي َي�ْشَتُك�ا َعَلْيِه())). اأَْن َي�شْ

والغيبي  الروحاين  اللقاء  بدايته عن  ال�شابع ع�شر يف  األإ�شحاح  يتحدث   .6
ِثَياُبُه  اَرْت  َو�شَ ْم�ِس،  َكال�شَّ َوْجُهُه  اَء  )اأَ�شَ الذي  ي�ش�ع  بني  على اجلبل  الذي مت 
اَء َكالنُّ�ِر( وبطر�س ويعق�ب بن زبدي واأخيه يعق�ب من جهة، وبني النبيني  َبْي�شَ
ِبيُب  م��شى واإيليا، و�شحابة، خرج منها �ش�ت اإلهي يق�ل: )»هَذا ُهَ� اْبني احْلَ

الَِّذي ِبِه �ُشِرْرُت. َلُه ا�ْشَمُع�ا«( من جهة اأخرى. 

ولكن عند نزولهم من اجلبل بعد هذا اللقاء الغيبي مِل يلبث اأن خرج ي�ش�ع 
عن اتزانه -واملفرت�س اأنه عائد للتّ� من واحد من اأ�شمى اللقاءات الروحانية 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 11، 54-37.
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َم اإَِلْيِه  ْمِع َتَقدَّ الغيبية التي ميكن ت�شّ�رها- وال�شبب ما يلي: )َومَلَّا َجاُءوا اإِىَل اجْلَ
َوَيَقُع  ُ �َشِديًدا،  َوَيَتاأَمِلَّ َرُع  ُه ُي�شْ َفاإِنَّ ُد، اْرَحِم اْبني  َوَقاِئاًل: »َيا �َشيِّ َلُه  َرُجٌل َجاِثًيا 
ْرُتُه اإِىَل َتاَلِميِذَك َفَلْم َيْقِدُروا اأَْن َي�ْشُف�ُه«. اِر َوَكِثرًيا يِف امْلَاِء. َواأَْح�شَ َكِثرًيا يِف النَّ

يُل َغرْيُ امْلُ�ؤِْمِن، امْلُْلَتِ�ي، اإِىَل َمَتى اأَُك�ُن َمَعُكْم؟ اإِىَل  َفاأََجاَب َي�ُش�ُع َوَقاَل: »اأَيَُّها اجْلِ
ُم�ُه اإِيَلَّ هُهَنا!«(. َمَتى اأَْحَتِمُلُكْم؟ َقدِّ

بهذه الكلمات العنيفة، وبهذا النقد الالذع، ي�شّ�ر هذا الن�س ي�ش�ع يف ن�بة 
)َفاْنَتَهَرُه  امل�شهد:  من  املفرَت�س  مع  مت�افقة  وغري  رة  مربَّ غري  تبدو  غ�شب، 
َم التَّاَلِميُذ  اَعِة. ُثمَّ َتَقدَّ ْيَطاُن. َف�ُشِفَي اْلُغاَلُم ِمْن ِتْلَك ال�شَّ َي�ُش�ُع، َفَخَرَج ِمْنُه ال�شَّ
اإِىَل َي�ُش�َع َعَلى اْنِفَراٍد َوَقاُل�ا: »مِلَاَذا مَِلْ َنْقِدْر َنْحُن اأَْن ُنْخِرَجُه؟« َفَقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: 
َلُكْنُتْم  َخْرَدل  ِة  َحبَّ ِمْثُل  اإِمَياٌن  َلُكْم  َكاَن  َلْ�  َلُكْم:  اأَُق�ُل  قَّ  َفاحْلَ اإِمَياِنُكْم.  »ِلَعَدِم 
َغرْيَ  �َشْيٌء  َيُك�ُن  َوأَل  َفَيْنَتِقُل،  ُهَناَك  اإِىَل  ُهَنا  ِمْن  اْنَتِقْل  َبِل:  اجْلَ ِلهَذا  َتُق�ُل�َن 

ْ�ِم«())). اَلِة َوال�شَّ ْن�ُس َفاَل َيْخُرُج اإِألَّ ِبال�شَّ ا هَذا اجْلِ ِكٍن َلَدْيُكْم. َواأَمَّ مُمْ
7. ويف اآية اإطعام األأربعة اآألف رجل التي مّرت معنا يف هذا الباب، مِل ي�شلم 
ببطر�س/ وامللّقب  وراأ�َشهم  احل�اريني  اأف�شل  يك�ن  اأن  -املفرت�س  �شمعان 

باأنه  ي�شفه  حيث  العارم،  امل�شيح  غ�شب  من  ذلك-  ألأجل  ال�شخرة/ال�شفا 
�شيطان، ويطلب منه األبتعاد عنه! 

اْبَن  اأَنَّ  ُيَعلُِّمُهْم  )اْبَتَداأَ  األإجنيلي:  الن�س  بح�شب  األإطعام  اآية  حتّقق  فبعد 
َواْلَكَتَبِة،  اْلَكَهَنِة  �َشاِء  َوُروؤَ ُي�ِخ  ال�شُّ ِمَن  َوُيْرَف�َس  َكِثرًيا،   َ َيَتاأَمِلَّ اأَْن  َيْنَبِغي  األإِْن�َشاِن 
اإَِلْيِه َواْبَتَداأَ  اٍم َيُق�ُم. َوَقاَل اْلَقْ�َل َعاَلِنَيًة. َفاأََخَذُه ُبْطُر�ُس  اأَيَّ َوَبْعَد َثاَلَثِة  َوُيْقَتَل، 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 17، 21-1.
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ي َيا �َشْيَطاُن!  َر َتاَلِميَذُه، َفاْنَتَهَر ُبْطُر�َس َقاِئاًل: »اْذَهْب َعنِّ َيْنَتِهُرُه. َفاْلَتَفَت َواأَْب�شَ
ا�ِس«())). ا ِللنَّ ا هلِل لِكْن مِبَ َك أَل َتْهَتمُّ مِبَ ألأَنَّ

األأربعة  األأناجيل  التي ت�شّج بها  امل�شاهد  ال�شابقة، وغريها من  امل�شاهد  اإن 
جّراأت البع�س اأن يّتهم امل�شيح باأّن �شل�كه وردود اأفعاله اّت�شفت »بالنزق ونفاد 
ولطاملا  ث�رات غ�شب عارم،  اإىل  اأحيانًا  يتحّ�ل  كان  النزق  واأن هذا  ال�شرب، 

احتدم غ�شبًا على حماوريه من مثقفي اليه�د)))«!

اإننا أل نريد هنا اأن نرّبئ امل�شيح من الطبائع الب�شرية ون�شفي عليه �شفات 
بكل  م��شى  النبي  لنا  قّدم  قد  الكرمي  القراآن  اأن  جند  ونحن  كيف  اإلهية... 
اأمر  وُيقِدم على  تارة يغ�شب ويرتاجع، ويّتخذ م�قفًا ويندم،  حيادية، فنجده 
�شخ�شيته  بانطباع خا�س عن  معه  نخرج  ال�شيطان، مبا  يعتربه من عمل  ثم 
»عليه ال�شالم« بك�نها اأقرب اإىل األنفعالية، وه� ما ا�شتدعى اأن ي�شاحب العبد 
ثت عنه اآيات �ش�رة الكهف، ولكن هذا �شئ،  العامِل وفق األأمر األإلهي الذي حتدَّ
واأن ت�شدر كلمات وم�اقف انفعالية من امل�شيح »عليه ال�شالم« وبال�ش�رة التي 
مّرت علينا، تارة جتاه �شجرة أل ح�ل لها وأل ق�ة وأل اإرادة، واأخرى جتاه اأقرب 
يدع�هم  من  جتاه  وثالثة  اأجله،  من  وت�شحيًة  به  تعّلقًا  واأ�شّدهم  اإليه  النا�س 
لالإميان به، فهذا �شئ اآخر نرتّدد يف قب�له باأجمعه، ويحتاج اإىل ترّيث واحلكم 

على كل حالة منها ب�شكل منفرد وفق ظروفها وحيثياتها.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 8، 33-31.
2. ال�ش�اح: األغاز األإجنيل، �س 200.
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يف  املروية  واألأمثال  واحلكم  وامل�اعظ  التعاليم  من  جُمم�عة  �شاأ�شتعر�س 
اهتماماتها،  ودائرة  امل�شيح  خطابات  طبيعة  على  لنتعرف  األأربعة،  األأناجيل 
ومدى تالوؤمها مع تعاليم نبي األإ�شالم، بل ومدى ت�افقها مع بع�س ن�ش��س 

القراآن الكرمي يف هذا األإطار.

•• موعظة الجبل:
جاءت هذه م�عظة يف بدايات الدع�ة األقاها ال�شيد امل�شيح -بح�شب الرواية 
واألأردن  فل�شطني  من  كثرية  جم�ع  اأمام  اجلبل  على  واقف  وه�  األإجنيلية- 

و�ش�رية، وُتعرف بعن�ان )م�عظة اجلبل(.

اُم��َس اأَِو األأَْنِبَياَء.   ت�شديق الر�شالة ال�شابقة: )أَل َتُظنُّ�ا اأَينِّ ِجْئُت ألأَْنُق�َس النَّ
َماُء َواألأَْر�ُس  قَّ اأَُق�ُل َلُكْم: اإِىَل اأَْن َتُزوَل ال�شَّ َل. َفاإِينِّ احْلَ َما ِجْئُت ألأَْنُق�َس َبْل ألأَُكمِّ
())) اأي حتى  اُم��ِس َحتَّى َيُك�َن اْلُكلُّ أَل َيُزوُل َحْرٌف َواِحٌد اأَْو ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّ

تكتمل ال�شريعة.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 5، 18-17.
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اهلل  ق�ل  يف  اإجماأًل  امل�شم�ن  هذا  من  يقرب  ما  جند  الكرمي  القراآن  ويف 
ِي ُحّرَِم َعلَْيُكْم  ِحلَّ لَُكم َبْعَض اذَّلَّ

ُ
قًا لَِّما َبنْيَ يََديَّ ِمَن اتلَّْوَراةِ َوأِل »تعاىل«: {َوُمَصّدِ

ْيَنا ىَلََعَ  ِطيُعوِن})))، وق�له »تعاىل«:{َوَقفَّ
َ
ّبُِكْم َفاتَُّقواْ اهَلَل َوأ وَِجْئُتُكم بِآيٍَة ّمِن رَّ

قًا لَِّما َبنْيَ يََديِْه ِمَن اتلَّْوَراةِ َوآتَيَْناُه اإِلجَِنيَل فِيِه ُهًدى  آثَارِهِم بِِعيىََس ابِْن َمْرَيَم ُمَصّدِ
ْهُل 

َ
ّلِلُْمتَِّقنَي، َويَْلَْحُكْم أ َوُهًدى َوَموِْعَظًة  قًا لَِّما َبنْيَ يََديِْه ِمَن اتلَّْوَراةِ  َونُوٌر َوُمَصّدِ

نَزنْلَا 
َ
ولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن َوأ

ُ
ُ َفأ نَزَل اهَللَّ

َ
َّْم حََيُْكم بَِما أ ُ فِيِه َوَمن ل نَزَل اهَللَّ

َ
اإِلجَِنيِل بَِما أ

قًا لَِّما َبنْيَ يََديِْه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعلَْيِه}))). إيََِلَْك الِْكَتاَب بِاحْْلَّقِ ُمَصّدِ
 جتّنب مقّدمة اجلرمية: ويف تتمة هذه امل�عظة تطّرق اإىل جرمية القتل، 
وعن العالقات األأخ�ية واإ�شالح ذات البني، فقال »عليه ال�شالم«: )َقْد �َشِمْعُتْم 

1. اآل عمران:50.
2. املائدة:48-46.
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ا اأََنا َفاأَُق�ُل َلُكْم:  ْكِم. َواأَمَّ ُه ِقيَل ِلْلُقَدَماِء: أَل َتْقُتْل، َوَمْن َقَتَل َيُك�ُن ُم�ْشَتْ�ِجَب احْلُ اأَنَّ
ْكم())).  ُب َعَلى اأَِخيِه َباِطاًل َيُك�ُن ُم�ْشَتْ�ِجَب احْلُ اإِنَّ ُكلَّ َمْن َيْغ�شَ

ِقيَل  ُه  اأَنَّ مات املعا�شي: فح�ل فاح�شة الزنا قال: )َقْد �َشِمْعُتْم   جتّنب مقدِّ
ِلَي�ْشَتِهَيَها،  اْمَراأٍَة  اإِىَل  َيْنُظُر  َمْن  ُكلَّ  اإِنَّ  َلُكْم:  َفاأَُق�ُل  اأََنا  ا  َواأَمَّ َتْزِن.  أَل  ِلْلُقَدَماِء: 
ُه  َك َفاْقَلْعَها َواأَْلِقَها َعْنَك، ألأَنَّ َفَقْد َزَنى ِبَها يِف َقْلِبِه. َفاإِْن َكاَنْت َعْيُنَك اْلُيْمَنى ُتْعرِثُ
َم. َواإِْن َكاَنْت َيُدَك  اِئَك َوأَل ُيْلَقى َج�َشُدَك ُكلُُّه يِف َجَهنَّ َخرْيٌ َلَك اأَْن َيْهِلَك اأََحُد اأَْع�شَ
اِئَك َوأَل  ُه َخرْيٌ َلَك اأَْن َيْهِلَك اأََحُد اأَْع�شَ َك َفاْقَطْعَها َواأَْلِقَها َعْنَك، ألأَنَّ اْلُيْمَنى ُتْعرِثُ

َم())). ُيْلَقى َج�َشُدَك ُكلُُّه يِف َجَهنَّ

وهذا من باب املبالغة. وجند مثله يف ق�له »تعاىل«: {َوالَ َتْقَرُبواْ الّزِيَِن إِنَُّه اََكَن 
َفاِحَشًة َوَساء َسبِياًل}))).

ْزىََك 
َ
ْبَصارِهِْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك أ

َ
وا ِمْن أ وقال »تعاىل«: {ُقل ّلِلُْمْؤِمننَِي َيُغضُّ

ْبَصارِهِنَّ َوَيْحَفْظَن 
َ
أ ّلِلُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن  لَُهْم إِنَّ اهَلَل َخبرٌِي بَِما يَْصَنُعوَن، َوُقل 

.((({.... ُفُروَجُهنَّ
اأَنَّ  ْرَت  َتَذكَّ َوُهَناَك  امْلَْذَبِح،  اإِىَل  ُقْرَباَنَك  ْمَت  َقدَّ )َفاإِْن  العباد:  حّق  تقدمي   
َطِلْح  أًل ا�شْ اأَوَّ اَم امْلَْذَبِح، َواْذَهْب  ألأَِخيَك �َشْيًئا َعَلْيَك، َفاْتُرْك ُهَناَك ُقْرَباَنَك ُقدَّ

ْم ُقْرَباَنَك())). َمَع اأَِخيَك، َوِحيَنِئٍذ َتَعاَل َوَقدِّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 5، 24-23.

2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 5، 30-27.
3. األإ�شراء:32.

4. الن�ر:31-30.
5. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 5، 24.
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هناك قاعدة يف الفقه األإ�شالمي بخ�ش��س م�شاألة التزاحم بني حق�ق اهلل 
وحق�ق النا�س، ومفاُدها اإجماأًل: تقدمُي حق العباد على حق اهلل، وهي -على 
الرغم من غرابتها بالن�شبة اإىل البع�س- نابعة من �شلب املفاهيم األإ�شالمية 

وت�شريعاِت واأخالقياِت األإ�شالم واآدابه.

اأخاه  ع  ُي�شيِّ يخرج  الرجل  عن  ال�شالم«  »عليه  ال�شادق  جعفر  األإمام  �شئل 
ال�ظيفة األجتماعية غري  بهذه  ياأتي  اأن  اأراد  اأنه  اأي  اأو ثالثة(  ي�مني  م�شرية 
م�شافة  معه  يقطع  بحيث  امل�ؤمن  األأخ  ولكنها متّثل حقًا من حق�ق  األإلزامية، 
من الطريق اإبداء لالحرتام واملحبة وتقديرًا للعالقة القائمة بينهما، وه� من 
ال�شيام  والرواية تخ�ّس  النا�س.  األإ�شالُم  اأّدب  ال�شيف... هكذا  ت�ديع  اآداب 
على اعتبار اأن ال�شائم يفطر يف ال�شفر، ف�شيقع هنا تزاحم بني حق اهلل يف 
�شيام �شهر رم�شان وبني حق عبد من عباده يف ت�شييعه عند �شفره، فكيف اأجاب 
األإمام؟ )فقال: اإن كان يف �شهر رم�شان فلَيفُطر. فقيل: اأيهما اأف�شل، ي�ش�م 

اأو ي�شّيعه؟ قال: ي�شّيعه. اإن اهلل »عز وجل« و�شع ال�ش�م عنه اإذا �شيَّعه())).

بِّ  َنْث، َبْل اأَْوِف ِللرَّ ُه ِقيَل ِلْلُقَدَماِء: أَل حَتْ نَّ ا �َشِمْعُتْم اأَ  تعظيم األأميان: )»اأَْي�شً
ُكْر�ِشيُّ اهلِل،  َها  َماِء ألأَنَّ ِبال�شَّ أَل  َة،  اْلَبتَّ ِلُف�ا  أَل حَتْ َلُكْم:  َفاأَُق�ُل  اأََنا  ا  َواأَمَّ اأَْق�َشاَمَك. 
َها َمِديَنُة امْلَِلِك اْلَعِظيِم. َوأَل  ِباأُوُر�َشِليَم ألأَنَّ َها َمْ�ِطُئ َقَدَمْيِه، َوأَل  َوأَل ِباألأَْر�ِس ألأَنَّ
اَء اأَْو �َشْ�َداَء. َبْل ِلَيُكْن  َعَل �َشْعَرًة َواِحَدًة َبْي�شَ َك أَل َتْقِدُر اأَْن جَتْ ِلْف ِبَراأْ�ِشَك، ألأَنَّ حَتْ

يِر())). رِّ َكاَلُمُكْم: َنَعْم َنَعْم، أَل أَل. َوَما َزاَد َعَلى ذِلَك َفُهَ� ِمَن ال�شِّ

1. احلر العاملي: و�شائل ال�شيعة، ج8، �س482. 
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 5، 37-33.
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واْ َوَتتَُّقواْ َوتُْصلُِحواْ َبنْيَ  ن َترََبُّ
َ
ْيَمانُِكْم أ

َ
قال »تعاىل«: {َوالَ جََتَْعُلواْ اهَلَل ُعْرَضًة أّلِ

ْيَمانُِكْم َولَِكن يَُؤاِخُذُكم 
َ
انلَّاِس َواهَلُل َسِميٌع َعلِيٌم، الَّ يَُؤاِخُذُكُم اهَلُل بِاللَّْغِو يِِفَ أ

بَِما َكَسَبْت ُقُلوُبُكْم َواهَلُل َغُفوٌر َحلِيٌم}))).
ِحقٌة للرَبكة())). لعِة مُمْ قٌة ِلل�شِّ وعن النبي »�شلى اهلل عليه واآله«: )احِللُف ُمَنفِّ

أل مطلق  الكاذبة  باليمني  ذلك خا�س  اأن  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  عنه  وروي 
َقٌة لل�شلعِة مُمِحقٌة للربكِة())). اليمني، حيث قال: )اليمنُي الكاذبُة ُمنفِّ

باهلل  قال: )من حلف  اأنه  ال�شالم«  »عليه  ال�شادق  األإمام جعفر  وروي عن 
كاذبًا كفر، ومن حلف باهلل �شادقًا اأثم، اإن اهلل يق�ل: {َوالَ جََتَْعُلواْ اهَلَل ُعْرَضًة 

ْيَمانُِكْم}())).
َ
أّلِ

َك.  بُّ َقِريَبَك َوُتْبِغ�ُس َعُدوَّ ُه ِقيَل: حُتِ  مقابلة األإ�شاءة باألإح�شان: )�َشِمْعُتْم اأَنَّ
يُكْم،  ىَل ُمْبِغ�شِ ُق�ُل َلُكْم: اأَِحبُّ�ا اأَْعَداَءُكْم. َباِرُك�ا أَلِعِنيُكْم. اأَْح�ِشُن�ا اإِ ا اأََنا َفاأَ َواأَمَّ
ِبيُكُم الَِّذي يِف  ِذيَن ُي�ِشيُئ�َن اإَِلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم، ِلَكْي َتُك�ُن�ا اأَْبَناَء اأَ لُّ�ا ألأَْجِل الَّ َو�شَ
ِطُر َعَلى األأَْبَراِر  نَي، َومُيْ احِلِ ُه ُي�ْشِرُق �َشْم�َشُه َعَلى األأَ�ْشَراِر َوال�شَّ َماَواِت، َفاإِنَّ ال�شَّ
اُروَن  اْلَع�شَّ اأََلْي�َس  َلُكْم؟  اأَْجٍر  َفاأَيُّ  ُيِحبُّ�َنُكْم،  ِذيَن  الَّ اأَْحَبْبُتُم  اإِْن  ُه  ألأَنَّ امِلِنَي.  َوالظَّ
َنُع�َن؟  َت�شْ ل  َف�شْ َفاأَيَّ  َفَقْط،  اإِْخَ�ِتُكْم  َعَلى  �َشلَّْمُتْم  َواإِْن  ذِلَك؟  َيْفَعُل�َن  ا  اأَْي�شً
الَِّذي  اأََباُكُم  اأَنَّ  َكَما  َكاِمِلنَي  ْنُتْم  اأَ َفُك�ُن�ا  َيْفَعُل�َن هَكَذا؟  ا  ْي�شً اأَ اُروَن  اْلَع�شَّ اأََلْي�َس 

1. البقرة: 225-224.
2. الطربي: م�شند علي، ح 58.
3. �شحيح البخاري، ح 2087.

4. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 101، �س 283.
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َماَواِت ُهَ� َكاِمٌل())). اأي تخّلق�ا باأخالق اهلل، وا�شع�ا نح� التكامل يف  يِف ال�شَّ
األأخالق، وعليكم مبكارم األأخالق.

َخاَطَبُهُم  ِإَوَذا  َهْونًا  ْرِض 
َ
األ ىَلََعَ  َيْمُشوَن  ِيَن  اذَّلَّ الرَّمْْحَِن  {َوِعَباُد  »تعاىل«:  قال 

اجْْلَاهُِلوَن قَالُوا َسالًما}))).
ِي  ْحَسُن َفإَِذا اذَّلَّ

َ
ّيَِئُة اْدَفْع بِالَّيِِت يِِهَ أ وقال »تعاىل«: {َوال تَْسَتِوي احْْلََسَنُة َوال السَّ

اَها إاِلَّ ُذو  وا َوَما يُلَقَّ ِيَن َصرََبُ اَها إاِلَّ اذَّلَّ نَُّه َوىِلٌّ مَْحِيٌم، َوَما يُلَقَّ
َ
بَيَْنَك َوبَيَْنُه َعَداَوٌة َكأ

َحّظٍ َعِظيٍم}))).
اراً  ونَُكم ّمِن َبْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّ ْهِل الِْكَتاِب لَْو يَُردُّ

َ
وقال »تعاىل«: {َودَّ َكثرٌِي ّمِْن أ

يِِتَ اهَلُل 
ْ
َ لَُهُم احْْلَقُّ َفاْعُفواْ َواْصَفُحواْ َحيِتَّ َيأ نُفِسِهم ّمِن َبْعِد َما تََبنيَّ

َ
َحَسًدا ّمِْن ِعنِد أ

ٍء قَِديٌر}))). ِ يََشْ
ْمِرهِ إِنَّ اهَلَل ىَلََعَ لُُكّ

َ
بِأ

وعن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )عليكم مبكارم األأخالق، فاإن 
اهلل بعثني بها، واإن من مكارم األأخالق اأن يعف� الرجل عمن ظلمه، ويعطي من 

حرمه، وي�شل من قطعه، واأن يع�د من أل يع�ده())).
حما�شن  جعل  وجل«  »عز  اهلل  )اإن  قال:  اأنه  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  وعنه 
األأخالق  و�شلة بينه وبني عباده، فح�شُب اأحدكم اأن يتم�شك بخلق مت�شل باهلل 

»تعاىل«())).
1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 5، 48-43.

2. الفرقان:63.
3. ف�شلت: 35-34.

4. البقرة:109.
5. الري�شهري: ميزان احلكمة، ج1، �س 804.

6. وّرام: تنبيه اخل�اطر، ج2، �س 122.
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ا�ِس  اَم النَّ َدَقَتُكْم ُقدَّ َنُع�ا �شَ اأَْن َت�شْ ُزوا ِمْن   األإخال�س يف ال�شدقة: )ِاْحرَتِ
َنْعَت  َماَواِت. َفَمَتى �شَ ِلَكْي َيْنُظُروُكْم، َواإِألَّ َفَلْي�َس َلُكْم اأَْجٌر ِعْنَد اأَِبيُكُم الَِّذي يِف ال�شَّ
ِة،  اَمَك ِباْلُب�ِق، َكَما َيْفَعُل امْلَُراوؤُوَن يِف امْلََجاِمِع َويِف األأَِزقَّ ْت ُقدَّ ِّ� َدَقًة َفاَل ُت�شَ �شَ
ا اأَْنَت  ُهْم َقِد ا�ْشَتْ�َفْ�ا اأَْجَرُهْم! َواأَمَّ قَّ اأَُق�ُل َلُكْم: اإِنَّ ا�ِس. َاحْلَ ُدوا ِمَن النَّ جَّ ِلَكْي مُيَ
َدَقُتَك يِف  يُنَك، ِلَكْي َتُك�َن �شَ ْف �ِشَماَلَك َما َتْفَعُل مَيِ َدَقًة َفاَل ُتَعرِّ َنْعَت �شَ َفَمَتى �شَ

َفاِء ُهَ� ُيَجاِزيَك َعاَلِنَيًة())). َفاِء. َفاأَُب�َك الَِّذي َيَرى يِف اخْلَ اخْلَ

ِي  َذى اََكذَّلَّ
َ
َواأل بِالَْمّنِ  َصَدقَاتُِكم  ُتْبِطُلواْ  ِيَن آَمُنواْ الَ  يَُّها اذَّلَّ

َ
أ قال »تعاىل«: {يَا 

يُنِفُق َماهََلُ رِئَاء انلَّاِس َوالَ يُْؤِمُن بِاهَللِ َوايَْلَْوِم اآلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب 
الَْقْوَم  َيْهِدي  َواهَلُل الَ  َكَسُبواْ  ا  ّمِمَّ ٍء  َيْقِدُروَن ىَلََعَ يََشْ ا الَّ  َصدَْلً َكُه  َفرََتَ َوابٌِل  َصابَُه 

َ
َفأ

الْاََكفِِريَن}))).
أل  جندب،  ابن  )يا  ال�شالم«:  »عليه  ال�شادق  جعفر  األإمام  عن  روي  وقد 
تت�شدق على اأعني النا�س ليزك�ك، فاإنك اإن فعلت ذلك فقد ا�شت�فيت اأجرك، 
ولكن اإذا اأعطيت بيمينك فال تطلع عليها �شمالك، فاإن الذي تت�شدق له �شرًا 
يجزيك عالنية على روؤو�س األ�شهاد يف الي�م الذي أل ي�شرك اأن أل يطلع النا�س 

على �شدقتك())).

ط�يلة  رواية  يف  املقطع  هذا  جاء  فقد  الرواية،  هذه  من  �شئ  النف�س  ويف 
كبرية  ومّثلت جُمم�عة  العق�ل(،  كتابه )حتف  احلّراين يف  �شعبة  ابن  رواها 
ال��شايا، فاإْن �شّح �شدور هذه الرواية عنه »عليه ال�شالم« فمن املحتمل  من 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 6، 4-1.
2. البقرة:264.

3. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 75، �س 284.
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اأن هذا املقطع دخيل عليها وماأخ�ذ عن األإجنيل، وكن�ع من امل�شيحيات التي 
دخلت يف الروايات األإ�شالمية ل�شّدة تطابقها مع الن�س األإجنيلي.

ُهْم  ْمُتْم َفاَل َتُك�ُن�ا َعاِب�ِشنَي َكامْلَُراِئنَي، َفاإِنَّ  األإخال�س يف ال�شيام: )َوَمَتى �شُ
َقِد  ُهْم  اإِنَّ َلُكْم:  اأَُق�ُل  قَّ  َاحْلَ اِئِمنَي.  �شَ ا�ِس  ِللنَّ َيْظَهُروا  ِلَكْي  ُوُج�َهُهْم  وَن  ُ ُيَغريِّ
�َشَك َواْغ�ِشْل َوْجَهَك، ِلَكْي أَل  ْمَت َفاْدُهْن َراأْ ا اأَْنَت َفَمَتى �شُ ا�ْشَتْ�َفْ�ا اأَْجَرُهْم. َواأَمَّ
َفاِء  َفاِء. َفاأَُب�َك الَِّذي َيَرى يِف اخْلَ اِئًما، َبْل ألأَِبيَك الَِّذي يِف اخْلَ ا�ِس �شَ َتْظَهَر ِللنَّ

ُيَجاِزيَك َعاَلِنَيًة())).

عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )َمن �شاَم ُيرائي َفَقد اأ�شَرَك())).

النا�س  بعي�ب  األ�شتغال  بدأًل من  نف�شك  بعي�ب  وا�شتغل  اأّوأًل  نف�شك  اأّدب   
ِتي  �َشَبُة الَّ ا اخْلَ وتتبعها ور�شدها:  )َومِلَاَذا َتْنُظُر اْلَقَذى الَِّذي يِف َعنْيِ اأَِخيَك، َواأَمَّ

يِف َعْيِنَك َفاَل َتْفَطُن َلَها؟())).

ولدينا -يف الرتاث األإ�شالمي- ن�ش��س عديدة تنهى عن تتّبع عرثات النا�س، 
وعن تاأديب النف�س اأوأًل قبل تاأديب األآخرين، فعن األإمام علي »عليه ال�شالم« 

اأنه قال: )يا اأيها النا�س ط�بى ملن �شغله عيبه عن عي�ب النا�س())).

وعنه اأنه قال: )َمن نظر يف عيب نف�شه ا�شتغل عن عيب غريه())).

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 6، 18-16.
2. ابن حنبل: امل�شند، ح17140.

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 7، 3.
4. الر�شي: نهج البالغة، اخلطبة 176.
5. الر�شي: نهج البالغة، احلكمة 341.
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اأر�شله األإمام جعفر ال�شادق »عليه ال�شالم« لعبداهلل بن  ويف الكتاب الذي 
�شليمان الن�فلي، قال يف جانب منه: )يا عبد اهلل، وحدثني اأبي، عن اآبائه، عن 
علي »عليه ال�شالم« اأنه �شمع ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« يق�ل ألأ�شحابه 
فال  بقلبه،  ي�ؤمن  ومِل  بل�شانه  اآمن  من  مب�ؤمن  لي�س  اإنه  النا�س  معا�شر  ي�ما: 
تتبع�ا عرثات امل�ؤمنني، فاإنه من تتبع عرثة م�ؤمن اتبع اهلل عرثاته ي�م القيامة 

وف�شحه يف ج�ف بيته())).

األإ�شالمي:  الرتاث  يف  دخلت  كيف  امل�شيحية  الرواية  هذه  فلنالحظ  واألآن 
يزيد  عن  األألباين  و�شححه  وم�ق�فًا  مرف�عًا  املفرد  األأدب  يف  البخاري  روى 
ابن األأ�شم قال �شمعت اأبا هريرة يق�ل: )يب�شر اأحدكم القذاة يف عني اأخيه 
وين�شى اجلذل اأو اجلذع يف عني نف�شه())). وهي عني ال��شية التي مّرت معنا 

يف اإجنيل مّتى.

ُدوا. ِاْقَرُع�ا ُيْفَتْح َلُكْم. ألأَنَّ   تيّقن اإجابة الدعاء: )»ِا�ْشاأَُل�ا ُتْعَطْ�ا. ُاْطُلُب�ا جَتِ
ُخُذ، َوَمْن َيْطُلُب َيِجُد، َوَمْن َيْقَرُع ُيْفَتُح َلُه())). ُكلَّ َمْن َي�ْشاأَُل َياأْ

ْسَتِجْب لَُكْم...}))).
َ
قال »تعاىل«: {َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعويِِن أ

عن علي بن عقبة قال: �شمعت اأبا عبد اهلل -األإمام جعفر ال�شادق- »عليه 
فاأكرِث  اإبرامًا،  ابرم  ما  بعد  املربم  الق�شاء  يرد  الدعاء  )اإن  يق�ل:  ال�شالم« 

1. احلر العاملي: و�شائل ال�شيعة، ج 17، �س 210.
2. األألباين: ال�شحيح اجلامع، ح 8013.

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 7، 8-7.
4. غافر:60.
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من الدعاء، فاإنه مفتاح كل رحمة، وجناح كل حاجة، وأل ينال ما عند اهلل اإأل 
بالدعاء، فاإنه لي�س من باب يكرث قرعه اإأل اأو�شك اأن يفتح ل�شاحبه())).

•• موعظة للحواريين:
عليهم  األقاها  ع�شر  األثني  للح�اريني  خا�شة  م�عظة  اإجنيله  يف  مّتى  روى 
ال�شيد امل�شيح »عليه ال�شالم« حني اأر�شلهم للدع�ة يف األأرجاء املختلفة، وجاء 
اأَينِّ ِجْئُت ألأُْلِقَي �َشاَلًما َعَلى األأَْر�ِس. َما ِجْئُت ألأُْلِقَي �َشاَلًما  فيها: )»أَل َتُظنُّ�ا 
دَّ  َة �شِ َها، َواْلَكنَّ دَّ اأُمِّ دَّ اأَِبيِه، َواألْبَنَة �شِ َق األإِْن�َشاَن �شِ ينِّ ِجْئُت ألأَُفرِّ َبْل �َشْيًفا. َفاإِ
ِني،  ي َفاَل َي�ْشَتِحقُّ ا اأَْكرَثَ ِمنِّ ْهُل َبْيِتِه. َمْن اأََحبَّ اأًَبا اأَْو اأُمًّ َحَماِتَها. َواأَْعَداُء األإِْن�َشاِن اأَ

ِني())). ي َفاَل َي�ْشَتِحقُّ َوَمْن اأََحبَّ اْبًنا اأَِو اْبَنًة اأَْكرَثَ ِمنِّ
ْزَواُجُكْم 

َ
َوأ ِإَوْخَوانُُكْم  ْبَناؤُُكْم 

َ
َوأ آبَاؤُُكْم  اََكَن  إِن  {ُقْل  »تعاىل«:  قال 

َحبَّ 
َ
ْمَواٌل اْقرََتَْفُتُموَها َوجَِتَاَرٌة خََتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَْرَضْوَنَها أ

َ
َوَعِشرَيتُُكْم َوأ

ْمِرهِ َواهَلُل الَ َيْهِدي 
َ
يِِتَ اهَلُل بِأ

ْ
بَُّصواْ َحيِتَّ َيأ إيََِلُْكم ّمَِن اهَللِ َورَُسوهَِلِ وَِجَهاٍد يِِف َسبِيلِِه َفرََتَ

الَْقْوَم الَْفاِسِقنَي}))).
اهَلَل  َحادَّ  َمْن  وَن  يَُوادُّ اآلِخِر  َوايَْلَْوِم  بِاهَللِ  يُْؤِمُنوَن  قَْوًما  جََتُِد  »تعاىل«: {ال  وقال 
ْولَئَِك َكَتَب يِِف ُقُلوبِِهُم 

ُ
ْو َعِشرَيَتُهْم أ

َ
ْو إِْخَواَنُهْم أ

َ
ْبَناءَُهْم أ

َ
ْو أ

َ
َورَُسوهََلُ َولَْو اََكنُوا آبَاءَُهْم أ

ْنَهاُر َخادَِلِيَن فِيَها 
َ
يََّدُهم بُِروٍح ّمِْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت جََتِْري ِمن حَُتْتَِها األ

َ
اإِليَماَن وَأ

ال إِنَّ ِحْزَب اهَللِ ُهُم الُْمْفلُِحوَن}))).
َ
ْولَئَِك ِحْزُب اهَللِ أ

ُ
َريِِضَ اهَلُل َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أ

1. احلر العاملي: و�شائل ال�شيعة، ج 17، �س 210.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 10، 37-34.

3. الت�بة:24.
4. املجادلة:22.
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عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )أل ي�ؤمن اأحدكم، حتى اأك�ن اأحب 
اإليه من والده وولده والنا�س اأجمعني())).

•• موعظة أخرى للحواريين:
بعد اأن خاطب جم�عًا من النا�س عند بحرية طربية، وحاور تالميذه، وعظ 
َة  َحبَّ َماَواِت  ال�شَّ َمَلُك�ُت  )ُي�ْشِبُه  فقال:  األإنفاق  ح�ل  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح 
َمَتى  َولِكْن  اْلُبُزوِر.  َجِميِع  َغُر  �شْ اأَ َوِهَي  َحْقِلِه،  َوَزَرَعَها يِف  اإِْن�َشاٌن  اأََخَذَها  َخْرَدل 
َماِء َتاأِْتي َوَتَتاآَوى يِف  رُي �َشَجَرًة، َحتَّى اإِنَّ ُطُي�َر ال�شَّ ْت َفِهَي اأَْكرَبُ اْلُبُق�ِل، َوَت�شِ مَنَ

اِنَها())). اأَْغ�شَ

نَبَتْت َسْبَع 
َ
ْمَوالَُهْم يِِف َسبِيِل اهَللِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ

َ
ِيَن يُنِفُقوَن أ َثُل اذَّلَّ قال »تعاىل«: {مَّ

ِ ُسنُبلٍَة ّمِائَُة َحبٍَّة َواهَلُل يَُضاِعُف لَِمن يََشاء َواهَلُل َواِسٌع َعلِيٌم}))).
َسَنابَِل يِِف لُُكّ

•• تنبيه وتحذير وموعظة:
يف ح�ار للم�شيح »عليه ال�شالم« مع بع�س الكتبة والفّري�شيني انتهى باأن ي�ّجه 
خطابه للح�ش�ر ردًا على األإ�شكال الذي ُطرح من قبل اأولئك الق�م:  )ِحيَنِئٍذ 
ى  َيَتَعدَّ »مِلَاَذا  َقاِئِلنَي:  اأُوُر�َشِليَم  ِمْن  ِذيَن  الَّ ي�ِشيُّ�َن  َوَفرِّ َكَتَبٌة  َي�ُش�َع  اإِىَل  َجاَء 

ُهْم أَل َيْغ�ِشُل�َن اأَْيِدَيُهْم ِحيَنَما َياأُْكُل�َن ُخْبًزا؟«(. ُي�ِخ، َفاإِنَّ َتاَلِميُذَك َتْقِليَد ال�شُّ

والهدف من غ�شل اليد هنا �شدة التحّرز واألحتياط خ�فًا من تلّ�ثها بنجا�شة 

1. �شحيح البخاري، ح 15.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 13، 32-31.

3. البقرة:251.
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فيك�ن األآكل قد تناول طعامًا متنج�شًا، فهم ُي�شكل�ن على امل�شيح اأن اأتباَعه أل 
يراع�ن بع�س امل�شائل ال�شرعية التي ُيجب عليهم اأن ُيراع�ها لك�نهم من اأتباع 
ال�شريعة امل��ش�ية من جهة، وألأنه ُيفرَت�س بهم اأن يك�ن�ا متدّينني وحتت نظر 
ورقابة نبيٍّ ب�شكل مبا�شر، فكان من األزم على امل�شيح اأن يت�شّدد يف ذلك كما 
اهلِل  َة  يَّ َو�شِ ْوَن  َتَتَعدَّ مِلَاَذا  ا،  اأَْي�شً »َواأَْنُتْم  َلُهْم:  َوَقاَل  َجاَب  )َفاأَ فيه  يت�شّددون هم 
ا  َك، َوَمْن َي�ْشِتْم اأًَبا اأَْو اأُمًّ ى َقاِئاًل: اأَْكِرْم اأََباَك َواأُمَّ نَّ اهلَل اأَْو�شَ ِب�َشَبب َتْقِليِدُكْم؟ َفاإِ
ِه: ُقْرَباٌن ُهَ� الَِّذي َتْنَتِفُع ِبِه  مِّ ا اأَْنُتْم َفَتُق�ُل�َن: َمْن َقاَل ألأَِبيِه اأَْو اأُ َفْلَيُمْت َمْ�ًتا. َواأَمَّ
ُه( اّدعى اليه�د اأنه ميكن لل�شخ�س اأن يقدم قربانًا  ي. َفاَل ُيْكِرُم اأََباُه اأَْو اأُمَّ ِمنِّ
َة اهلِل ِب�َشَبب َتْقِليِدُكْم!(. يَّ للهيكل بدياًل عن األإح�شان لل�الدين )َفَقْد اأَْبَطْلُتْم َو�شِ

ُبعد  اأنهم يحتاط�ن يف م�شاألة ذات  انتباههم   فامل�شيح »عليه ال�شالم« لفت 
فردي، وهي أل تبلغ ذلك امل�شت�ى من األأهمية كما هي م�شاألة األإح�شان لل�الدين 
التي تعترب من امل�شائل ذات األأهمية الق�ش�ى ولها ُبعد اجتماعي، وقد اأخرب 
اهلل »�شبحانه وتعاىل« يف القراآن الكرمي اأنه جعل األإح�شان لل�الدين يف مرتبة 
متقدمة وبعد ت�حيده مبا�شرة يف قائمة امليثاق املاأخ�ذ من بني اإ�شرائيل حيث 
يِْن إِْحَسانًا  ائِيَل الَ َتْعُبُدوَن إاِلَّ اهَلَل َوبِالَْوادَِلَ َخْذنَا ِميَثاَق بيَِِن إرِْْسَ

َ
قال »تعاىل«: {ِإَوْذ أ

اََكةَ  الزَّ الةَ َوآتُواْ  قِيُمواْ الصَّ
َ
لِلنَّاِس ُحْسًنا َوأ َوذِي الُْقْريَِّب َوايَْلََتايَِّم َوالَْمَساكنِِي َوُقولُواْ 

ْعرُِضوَن})))، واألآية ت�ؤكد اأن كثريًا منهم مِل  نُتم مُّ
َ
ُْتْم إاِلَّ قَلِياًل ّمِنُكْم َوأ ُثمَّ تََويَلَّ

يلتزم�ا بامليثاق مبا يف ذلك األإح�شان لل�الدين وه� ما يلتقي مع كالم امل�شيح 
»عليه ال�شالم« املروي عنه يف الن�س األإجنيلي ال�شابق. 

1. البقرة: 83.
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اهلُل  َتَكلََّم  )ُثمَّ  الت�راة:  من  اخلروج  �شفر  يف  حا�شرًا  جنده  امليثاق  وهذا 
َر ِمْن  بُّ اإِلُهَك الَِّذي اأَْخَرَجَك ِمْن اأَْر�ِس ِم�شْ ِبَجِميِع هِذِه اْلَكِلَماِت َقاِئاًل: »اأََنا الرَّ
َثاأًل َمْنُح�ًتا، َوأَل  َنْع َلَك مِتْ ِة. أَل َيُكْن َلَك اآِلَهٌة اأُْخَرى اأََماِمي. أَل َت�شْ َبْيِت اْلُعُب�ِديَّ
ُت، َوَما يِف امْلَاِء ِمْن  َماِء ِمْن َفْ�ُق، َوَما يِف األأَْر�ِس ِمْن حَتْ ا يِف ال�شَّ �َرًة َما مِمَّ �شُ
َك ِلَكْي َتُط�َل  .......... اأَْكِرْم اأََباَك َواأُمَّ ِت األأَْر�ِس. أَل َت�ْشُجْد َلُهنَّ َوأَل َتْعُبْدُهنَّ حَتْ
بُّ اإِلُهَك. أَل َتْقُتْل. أَل َتْزِن. أَل َت�ْشِرْق....())). ِتي ُيْعِطيَك الرَّ اُمَك َعَلى األأَْر�ِس الَّ اأَيَّ

 وتكرر امليثاق يف م�قف اآخر كما جاء يف �ِشفر التثنية من الت�راة، و�شمي هذا 
فر بهذا األ�شم ألأنه ُيثّني وَيذكر الت�شريعات وال��شايا للمرة الثانية جلهة  ال�شِّ
�ْشَراِئيَل َوَقاَل َلُهْم: »ِا�ْشَمْع َيا اإِ�ْشَراِئيُل  التاأكيد على الق�م: )َوَدَعا ُم��َشى َجِميَع اإِ
ُزوا  َواْحرَتِ َوَتَعلَُّم�َها  اْلَيْ�َم،  َم�َشاِمِعُكُم  يِف  ِبَها  اأََتَكلَُّم  ِتي  الَّ َواألأَْحَكاَم  اْلَفَراِئ�َس 
بُّ  اآَباِئَنا َقَطَع الرَّ َمَع  َلْي�َس  َمَعَنا َعْهًدا يِف ُح�ِريَب.  اإِلُهَنا َقَطَع  بُّ  َالرَّ ِلَتْعَمُل�َها. 
بُّ اإِلُهَك  ِذيَن ُهَنا اْلَيْ�َم َجِميُعَنا اأَْحَياٌء.... اأََنا ُهَ� الرَّ هَذا اْلَعْهَد، َبْل َمَعَنا َنْحُن الَّ
َماِمي.  ْخَرى اأَ ِة. أَل َيُكْن َلَك اآِلَهٌة اأُ َر ِمْن َبْيِت اْلُعُب�ِديَّ الَِّذي اأَْخَرَجَك ِمْن اأَْر�ِس ِم�شْ
َماِء ِمْن َفْ�ُق َوَما يِف األأَْر�ِس ِمْن  ا يِف ال�شَّ ا مِمَّ �َرًة مَّ َثاأًل َمْنُح�ًتا �شُ َنْع َلَك مِتْ أَل َت�شْ
.... اأَْكِرْم اأََباَك  ِت األأَْر�ِس. أَل َت�ْشُجْد َلُهنَّ َوأَل َتْعُبْدُهنَّ اأَ�ْشَفُل َوَما يِف امْلَاِء ِمْن حَتْ
َلَك َخرْيٌ عَلى  َيُك�َن  َوِلَكْي  اُمَك،  اأَيَّ َتُط�َل  ِلَكْي  اإِلُهَك،  بُّ  اَك الرَّ اأَْو�شَ َكَما  َك  َواأُمَّ

بُّ اإِلُهَك. أَل َتْقُتْل، َوأَل َتْزِن، َوأَل َت�ْشِرْق....())).  ِتي ُيْعِطيَك الرَّ األأَْر�ِس الَّ

نع�د األآن اإىل كالم امل�شيح »عليه ال�شالم« حيث وّبخهم ألأنهم نق�ش�ا امليثاق 

1. الكتاب املقد�س: �شفر اخلروج، األإ�شحاح 20، 15-1.
2. الكتاب املقد�س: �شفر التثنية، األإ�شحاح 5، 19-1.
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هم  بينما  الروح،  طهارة  يراع�ن  أل  فهم  ال�الدين،  اإىل  باألإح�شان  اخلا�س 
يحتاط�ن اأ�شد األحتياط يف الطهارة اجل�شدية الظاهرية، وما ذلك اإأل ألأنهم 
ال�شطحية  األأم�ر  ببع�س  فتم�شك�ا  خاطئًا،  فهمًا  الدين  فهم�ا  وقد  مراوؤون، 
الظاهرية وترك�ا واأهمل�ا غايات الت�شريع وما يقع يف �شّلم اأول�ياته، وألأن هرم 
األأول�يات لديهم مقل�ب، وألأنهم لب�ش�ا الدين لب�س الفرو مقل�بًا بح�شب تعبري 
اأمري امل�ؤمنني علي »عليه ال�شالم« حيث قال يف و�شف زمان �شياأتي: )وت�اخى 
وتباغ�ش�ا  الكذب،  على  وحتاّب�ا  الّدين،  على  وتهاجروا  الفج�ر،  على  الّنا�س 
واأو�شاطه  �شباعًا،  و�شالطينه  ذئابًا،  الّزمان  ذلك  اأهل  وكان  دق...  ال�شّ على 
امل�ّدة  وا�شُتعملت  الكذب،  وفا�س  دق،  ال�شّ وغار  اأم�اتًا،  وفقراوؤه  اأّكاأًل، 
عجبًا،  والعفاف  ن�شبًا،  الف�ش�ق  و�شار  بالقل�ب،  الّنا�س  وت�شاجرت  بالّل�شان، 

وُلب�س األإ�شالم لب�س الفرو مقل�بًا())).

�َشْعَياُء َقاِئاًل:  اأَ َعْنُكْم اإِ ثم قال امل�شيح »عليه ال�شالم«: )َيا ُمَراوؤُوَن! َح�َشًنا َتَنبَّ
ي َبِعيًدا.  ا َقْلُبُه َفُمْبَتِعٌد َعنِّ ْعُب ِبَفِمِه، َوُيْكِرُمني ِب�َشَفَتْيِه، َواأَمَّ ُب اإِيَلَّ هَذا ال�شَّ َيْقرَتِ

ا�ِس«(. اَيا النَّ َوَباِطاًل َيْعُبُدوَنني َوُهْم ُيَعلُِّم�َن َتَعاِليَم ِهَي َو�شَ

اإىل  منّبهًا  عامة  للح�ش�ر  خطابه  ذلك  بعد  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح  ه  ووجَّ
»ا�ْشَمُع�ا  َلُهُم:  َوَقاَل  ْمَع  اجْلَ َدَعا  )ُثمَّ  بها:  العمل  عليهم  يجب  التي  القاعدة 
�ُس  �ُس األإِْن�َشاَن، َبْل َما َيْخُرُج ِمَن اْلَفِم هَذا ُيَنجِّ َواْفَهُم�ا. َلْي�َس َما َيْدُخُل اْلَفَم ُيَنجِّ

األإِْن�َشاَن«())).

1. الر�شي: نهج البالغة، اخلطبة 106.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 15، 11-1.
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•• أمثال المسيح:
على  ت�شتمل  األأربعة  األأناجيل  اأن  جند  وال��شايا،  امل�اعظ  اإىل  باألإ�شافة 
الكثري من األأمثال التي حاول اأن يقّرب من خاللها املفاهيم واألأفكار، ويبدو 
اأي�شًا اأنها كانت ت�شته�ي النا�س اآنذاك وجتذبهم، بل وقد ُتبهرهم يف اأ�شل�ب 

ت�ش�يرها، ولدأللتها على حكمة قائلها. 
ول� رجعنا بالتاريخ الكتابي عدة قرون اإىل ال�راء، ف�شنجد اأن التنخ )العهد 
القدمي( يذكر انبهار النا�س باأمثال داود و�شليمان »عليهما ال�شالم«: )َواأَْعَطى 
�َشاِطِئ  َعَلى  الَِّذي  ْمِل  َكالرَّ َقْلٍب  َوَرْحَبَة  ا،  ِجدًّ َكِثرًيا  َوَفْهًما  ِحْكَمًة  �ُشَلْيَماَن  اهلُل 
َر.  ِم�شْ ِحْكَمِة  َوُكلَّ  امْلَ�ْشِرِق  َبِني  َجِميِع  ِحْكَمَة  �ُشَلْيَماَن  ِحْكَمُة  َوَفاَقْت  اْلَبْحِر. 
ا�ِس، ِمْن اإِيَثاَن األأَْزَراِحيِّ َوَهْيَماَن َوَكْلُك�َل َوَدْرَدَع َبِني  َوَكاَن اأَْحَكَم ِمْن َجِميِع النَّ
َوَكاَنْت  َمَثل،  اآأَلِف  ِبَثاَلَثِة  َوَتَكلََّم  َحَ�اَلْيِه.  األأُمَمِ  َجِميِع  يُتُه يِف  َوَكاَن �شِ َماُح�َل. 
وَفا  َن�َشاِئُدُه اأَْلًفا َوَخْم�ًشا. َوَتَكلََّم َعِن األأَ�ْشَجاِر، ِمَن األأَْرِز الَِّذي يِف ُلْبَناَن اإِىَل الزُّ
َمِك.  ِبيِب َوَعِن ال�شَّ رْيِ َوَعِن الدَّ اِئِط. َوَتَكلََّم َعِن اْلَبَهاِئِم َوَعِن الطَّ اِبِت يِف احْلَ النَّ
ُمُل�ِك  َجِميِع  ِمْن  �ُشَلْيَماَن،  ِحْكَمَة  ِلَي�ْشَمُع�ا  ُع�ِب  ال�شُّ َجِميِع  ِمْن  َياأُْت�َن  َوَكاُن�ا 

األأَْر�ِس الَِّذيَن �َشِمُع�ا ِبِحْكَمِتِه())).
هذا  يحمل  التنخ،  يف  خا�س  �ِشفر  ال�شالم«  »عليه  �شليمان  وللنبي/امللك 
ْبِن  �ُشَلْيَماَن  )اأَْمَثاُل  كالتايل:  يبداأ  والذي  �شليمان(،  اأمثال  )�شفر  العن�ان 
َتاأِْديِب  ِلُقُب�ِل  اْلَفْهِم.  ْقَ�اِل  اأَ ألإِْدَراِك  َدٍب.  َواأَ ِحْكَمٍة  مِلَْعِرَفِة  اإِ�ْشَراِئيَل:  َمِلِك  َداُوَد 
َمْعِرَفًة  ابَّ  َوال�شَّ َذَكاًء،  اَل  هَّ اجْلُ ِلُتْعِطَي  َواأل�ْشِتَقاَمِة.  قِّ  َواحْلَ َواْلَعْدِل  امْلَْعِرَفِة 

1. الكتاب املقد�س: �شفر املل�ك األأول، اف�شحاح 4، 34-29.
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امْلََثِل  ِلَفْهِم  َتْدِبرًيا.  َيْكَت�ِشُب  َواْلَفِهيُم  ِعْلًما،  َفَيْزَداُد  ِكيُم  احْلَ َي�ْشَمُعَها  َوَتَدبًُّرا. 
اِهُل�َن  ا اجْلَ بِّ َراأْ�ُس امْلَْعِرَفِة، اأَمَّ اَفُة الرَّ ِهْم. خَمَ َكَماِء َوَغَ�اِم�شِ َواللُّْغِز، اأَْقَ�اِل احْلُ

ْكَمَة َواألأََدَب. ِا�ْشَمْع َيا اْبِني َتاأِْديَب اأَِبيَك...())). َفَيْحَتِقُروَن احْلِ

امل�ج�دة  التعاليم  من  اأ�شا�شيًا  جزًء  متّثل  األأربعة  األأناجيل  يف  واألأمثال   
يف  مرم�قة  مكانة  ولها  التعاليم،  تلك  حجم  من  الثلث  تقارب  وهي  فيها، 
التعليم امل�شيحي. وجاءت تلك األأمثال -عم�مًا- يف �ش�رة جُمم�عة ق�ش�س 
ق�شرية وخمتلفة الط�ل، �شَربها ي�ش�ع خالل دع�ته العلنية ح�شب رواية العهد 
اجلديد؛ وهي تعتمد على الب�شاطة، والكثري من الت�شبيهات وال�ش�ر، لت��شيح 
غاية معينة، بحيث ت�شاعد احلبكة الق�ش�شية اأو خال�شة نهاية املثل يف فهم 

احلقائق الروحية. 

واأما م�اد األأمثال فلم تكن فل�شفّية اأو غريبة عن ال��شط األجتماعي الب�شيط، 
اإذ ا�شتخدم امل�شيح اأمثاأًل من املحيط الذي كان يعي�شه النا�س اآنذاك، وبع�شها 
من الطبيعة مبا�شرة، والبع�س األآخر من وحي العادات األجتماعّية ال�شائدة. 
مثاًل،   32 األأمثال  عدد  يبلغ  فقط.  واحدة  ج�هرية  نقطة  األأمثال  وملعظم 

وعناوينها كالتايل:

1. مثل اخلروف ال�شال )ل�قا 7-1:15(
2. مثل الدرهم املفق�د )ل�قا 10-8:15(
3. مثل األبن ال�شال )ل�قا 24-11:15(

1. الكتاب املقد�س: �شفر األأمثال، األإ�شحاح 1، 8-1.
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4. مثل الزارع )متى 9-3:13، 23-18(.
5. مثل القمح والزوان )متى 30-24:13، 43-36(

6. مثل حبة اخلردل ومثل اخلمرية )متى 33-31:13(.
7. مثل الكنز املُخفى ومثل الل�ؤل�ؤة كثرية الثمن)متى 46-44:13(.

8. مثل ال�شبكة املطروحة يف البحر )متى 50-47:13(.
9. مثل اإن�شان ُيلقي البذور )مرق�س29-26:4(.

10. مثل رب بيت ي�شتاأجر فعلة لكرمه )متى 16-1:20(.
11. مثل العبد الذي ُي�ؤمر من �شّيده )ل�قا10-7:17(.

12. مثل �شديق منت�شف الليل )ل�قا13-5:11(.
13. مثل قا�شي الظلم )ل�قا1:18-8اأ(.

14. مثل ال�شامري ال�شالح )ل�قا37-25:10(.
15. مثل الدع�ة اإىل العر�س )متى 28-26:20(.

16. مثل الفّري�شي والع�ّشار )ل�قا14-9:18(.
17. مثل الغني الغبي )ل�قا21-13:12(.

18. مثل اإن�شان �شنع ع�شاء عظيمًا )ل�قا24-16:14(.
19. مثل ال�كيل اخلائن )ل�قا13-1:16(.

20. مثل كان لدائن ومدي�نني )ل�قا50-37:7(.
21. مثل األبنني ) متى 32-23:21(.
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22. مثل الكرم والكّرامني )متى 45-33:21(.
23. مثل عر�س امللك ألبنه )متى 14-2:22(.

24. مثل التينة التي مِل ت�شنع ثمرًا )ل�قا9-1:13(.
25. مثل العبد الذي مِل ي�شامح رفيقه )متى 35-21:18(.

26. مثل ال�زنات )متى 30-14:25(.
27. مثل العذارى الع�شر )متى 13-1:25(.

28. مثل العبد األأمني )متى 51-45:24(.
29. مثل الل�س الذي ياأتي يف الليل )متى 44-37:24(.

30. مثل اخلراف واجلداء )متى 46-31:25(.
31. مثل الزارع )متى 9-3:13، 23-18(.

32. مثل حبة اخلردل واخلمرية ال�شغرية )متى 33-31:13(.
ولن�شتعر�س من�ذجًا من اأمثال امل�شيح كما جاءت يف األأناجيل، ففي اإجنيل 
اإَِلْيِه  َفاْجَتَمَع  اْلَبْحِر،  ِعْنَد  َوَجَل�َس  اْلَبْيِت  ِمَن  َي�ُش�ُع  اْلَيْ�ِم َخَرَج  متى: )يِف ذِلَك 
اِطِئ.  ْمُع ُكلُُّه َوَقَف َعَلى ال�شَّ ِفيَنَة َوَجَل�َس. َواجْلَ ُه َدَخَل ال�شَّ ُجُم�ٌع َكِثرَيٌة، َحتَّى اإِنَّ
َيْزَرُع  ُهَ�  َوِفيَما  ِلَيْزَرَع،  َخَرَج  َقْد  اِرُع  الزَّ »ُهَ�َذا  َقاِئاًل:  ِباأَْمَثال  َكِثرًيا  َفَكلََّمُهْم 
األأََماِكِن  َعَلى  اآَخُر  َو�َشَقَط  َواأََكَلْتُه.  ُي�ُر  الطُّ َفَجاَءِت  ِريِق،  الطَّ َعَلى  َبْع�ٌس  �َشَقَط 
اأَْر�ٍس.  َلُه ُعْمُق  َيُكْن  مَِلْ  اإِْذ  َفَنَبَت َحاأًل  َكِثرَيٌة،  ُتْرَبٌة  َلُه  َتُكْن  مَِلْ  امْلُْحِجَرِة، َحْيُث 
. َو�َشَقَط اآَخُر َعَلى  ٌل َجفَّ َق، َواإِْذ مَِلْ َيُكْن َلُه اأَ�شْ ْم�ُس اْحرَتَ َولِكْن مَلَّا اأَ�ْشَرَقِت ال�شَّ
ْعَطى َثَمًرا،  َدِة َفاأَ يِّ ْ�ُك َوَخَنَقُه. َو�َشَقَط اآَخُر َعَلى األأَْر�ِس اجْلَ ْ�ِك، َفَطَلَع ال�شَّ ال�شَّ
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ْمِع، َفْلَي�ْشَمْع«(. نَي َواآَخُر َثاَلِثنَي. َمْن َلُه اأُُذَناِن ِلل�شَّ َبْع�ٌس ِمَئًة َواآَخُر �ِشتِّ

يَُّها 
َ
أ {يَا  »تعاىل«:  ق�له  يف  الكرمي  القراآن  يف  جاء  مبا  �شبيه  امل�شم�ن  هذا 

ِي يُنِفُق َماهََلُ رِئَاء انلَّاِس َوالَ  َذى اََكذَّلَّ
َ
ِيَن آَمُنواْ الَ ُتْبِطُلواْ َصَدقَاتُِكم بِالَْمّنِ َواأل اذَّلَّ

ا  َكُه َصدَْلً َصابَُه َوابٌِل َفرََتَ
َ
ِ َوايَْلَْوِم اآلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب َفأ يُْؤِمُن بِاهَللَّ

ِيَن يُنِفُقوَن  ُ الَ َيْهِدي الَْقْوَم الْاََكفِِريَن، َوَمَثُل اذَّلَّ ا َكَسُبواْ َواهَللَّ ٍء ّمِمَّ الَّ َيْقِدُروَن ىَلََعَ يََشْ
َصاَبَها َوابٌِل َفآتَْت 

َ
نُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة بَِربَْوةٍ أ

َ
ِ َوتَثْبِيًتا ّمِْن أ ْمَوالَُهُم ابْتَِغاء َمْرَضاِت اهَللَّ

َ
أ

ُ بَِما َتْعَمُلوَن بَِصرٌي}))). َّْم يُِصْبَها َوابٌِل َفَطلٌّ َواهَللَّ ُكلََها ِضْعَفنْيِ َفإِن ل
ُ
أ

 هذا، وقد وا�شتغرب تالميذ امل�شيح )احل�اري�ن( من ا�شتعماله هذا األأ�شل�ب 
ْن  اأَ َلُكْم  اأُْعِطَي  َقْد  ُه  »ألأَنَّ َلُهْم:  َوَقاَل  َجاَب  َفاأَ ِباأَْمَثال؟«  ُتَكلُِّمُهْم  ف�شاأل�ه: )»مِلَاَذا 
�َشُيْعَطى  َلُه  َمْن  َفاإِنَّ  ُيْعَط.  َفَلْم  ألأُوَلِئَك  ا  َواأَمَّ َماَواِت،  ال�شَّ َمَلُك�ِت  اأَ�ْشَراَر  َتْعِرُف�ا 
َكلُِّمُهْم ِباأَْمَثال،  ْجِل هَذا اأُ َخُذ ِمْنُه. ِمْن اأَ ا َمْن َلْي�َس َلُه َفالَِّذي ِعْنَدُه �َشُي�ؤْ َوُيَزاُد، َواأَمَّ
ْت ِفيِهْم  ُروَن، َو�َشاِمِعنَي أَل َي�ْشَمُع�َن َوأَل َيْفَهُم�َن. َفَقْد مَتَّ ِريَن أَل ُيْب�شِ ُهْم ُمْب�شِ ألأَنَّ
َوأَل  ُروَن  ُتْب�شِ ِريَن  َوُمْب�شِ َتْفَهُم�َن،  َوأَل  �َشْمًعا  َت�ْشَمُع�َن  اْلَقاِئَلُة:  اإِ�َشْعَياَء  ُة  ُنُب�َّ
�ا  �شُ َثُقَل �َشَماُعَها. َوَغمَّ َواآَذاَنُهْم َقْد  ْعب َقْد َغُلَظ،  َتْنُظُروَن. ألأَنَّ َقْلَب هَذا ال�شَّ
ُروا ِبُعُي�ِنِهْم، َوَي�ْشَمُع�ا ِباآَذاِنِهْم، َوَيْفَهُم�ا ِبُقُل�ِبِهْم، َوَيْرِجُع�ا  ُعُي�َنُهْم، ِلَئالَّ ُيْب�شِ
َفاإِينِّ  َت�ْشَمُع.  َها  وألأَنَّ َوألآَذاِنُكْم  ُر،  ُتْب�شِ َها  ألأَنَّ ِلُعُي�ِنُكْم  ُط�َبى  َولِكْن  َفاأَ�ْشِفَيُهْم. 
َومَِلْ  َتَرْوَن  اأَْنُتْم  َما  َيَرْوا  اأَْن  ا�ْشَتَهْ�ا  َكِثرِييَن  َواأَْبَراًرا  اأَْنِبَياَء  اإِنَّ  َلُكْم:  اأَُق�ُل  قَّ  احْلَ

َيَرْوا، َواأَْن َي�ْشَمُع�ا َما اأَْنُتْم َت�ْشَمُع�َن َومَِلْ َي�ْشَمُع�ا())).

1. البقرة:265-264.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 13، 17-1.
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وقد اأ�شار القراآن الكرمي اإىل هذا اجلانب من الن�س األإجنيلي مبا ي�ؤكد على 
قال  منهم، حيث  الب�شطاء  أل�شيما  النا�س،  وتعليم  الدع�ة  اأ�شل�ب  اأهميته يف 
ًعا  ارِ رمَُْحَاء بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركَّ اء ىَلََعَ الُْكفَّ ِشدَّ

َ
ِيَن َمَعُه أ ٌد رَُّسوُل اهَللِ َواذَّلَّ َمَّ »تعاىل«: {حُمُّ

َذلَِك  ُجوِد  السُّ َثِر 
َ
أ ّمِْن  ِسيَماُهْم يِِف وُُجوهِِهم  َورِْضَوانًا  ّمَِن اهَللِ  َفْضال  يَْبَتُغوَن  ًدا  ُسجَّ

ُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتَوى 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
َمَثُلُهْم يِِف اتلَّْوَراةِ َوَمَثُلُهْم يِِف اإِلجَِنيِل َكَزْرٍع أ

احِْلَاِت  ِيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ اَر َوَعَد اهَلُل اذَّلَّ رَّاَع يَِلَِغيَظ بِِهُم الُْكفَّ ىَلََعَ ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ
ْجًرا َعِظيًما}))).

َ
ْغِفَرةً َوأ ِمْنُهم مَّ

َم َلُهْم َمَثاًل اآَخَر  وجند هذا املثل حا�شرًا يف اإجنيل متى بال�ش�رة التالية: )َقدَّ
َحْقِلِه،  يِف  َوَزَرَعَها  اإِْن�َشاٌن  اأََخَذَها  َخْرَدل  َة  َحبَّ َماَواِت  ال�شَّ َمَلُك�ُت  »ُي�ْشِبُه  َقاِئاًل: 
رُي �َشَجَرًة،  ْت َفِهَي اأَْكرَبُ اْلُبُق�ِل، َوَت�شِ َغُر َجِميِع اْلُبُزوِر. َولِكْن َمَتى مَنَ َوِهَي اأَ�شْ

اِنَها«())). َماِء َتاأِْتي َوَتَتاآَوى يِف اأَْغ�شَ َحتَّى اإِنَّ ُطُي�َر ال�شَّ

اَذا  وجند هذا املثل حا�شرًا يف اإجنيل مرق�س بال�ش�رة التالية: )َوَقاَل: »مِبَ
ِة َخْرَدل، َمَتى ُزِرَعْت يِف األأَْر�ِس  ُلُه؟ ِمْثُل َحبَّ ثِّ ُه َمَلُك�َت اهلِل؟ اأَْو ِباأَيِّ َمَثل مُنَ ُن�َشبِّ
ْكرَبَ  رُي اأَ َغُر َجِميِع اْلُبُزوِر الَِّتي َعَلى األأَْر�ِس. َولِكْن َمَتى ُزِرَعْت َتْطُلُع َوَت�شِ َفِهَي اأَ�شْ
َتَتاآَوى  ْن  اأَ َماِء  ال�شَّ ُطُي�ُر  َت�ْشَتِطيَع  َحتَّى  َكِبرَيًة،  اًنا  اأَْغ�شَ َنُع  َوَت�شْ اْلُبُق�ِل،  َجِميِع 

َت ِظلَِّها«())). حَتْ

»َماَذا  )َفَقاَل:  التالية:  بال�ش�رة  ل�قا  اإجنيل  يف  حا�شرًا  املثل  هذا  وجند 

1. الفتح: 29.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 13، 32-31.

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل مرق�س، األإ�شحاح 4، 31-30.
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َة َخْرَدل اأََخَذَها اإِْن�َشاٌن َواأَْلَقاَها يِف  ُهُه؟ ُي�ْشِبُه َحبَّ اَذا اأُ�َشبِّ ُي�ْشِبُه َمَلُك�ُت اهلِل؟ َومِبَ
اِنَها«())). ْغ�شَ َماِء يِف اأَ اَرْت �َشَجَرًة َكِبرَيًة، َوَتاآَوْت ُطُي�ُر ال�شَّ ُب�ْشَتاِنِه، َفَنَمْت َو�شَ

واملثل  قراآنية،  اآية  ما جاء يف  الت�ش�ير  يقارب من حيث  اآخر  م�ردًا  وجند 
جاء على ل�شان امل�شيح »عليه ال�شالم« بعد اأن جاء اإليه �شاب ثري و�شاأله كيف 
ينال احلياة األأخروية ال�شعيدة، فقال له: )أَل َتْقُتْل. أَل َتْزِن. أَل َت�ْشِرْق. أَل َت�ْشَهْد 
: »هِذِه ُكلَُّها  ابُّ ِحبَّ َقِريَبَك َكَنْف�ِشَك«. َقاَل َلُه ال�شَّ َك، َواأَ مَّ وِر. اأَْكِرْم اأََباَك َواأُ ِبالزُّ
ْن َتُك�َن  َحِفْظُتَها ُمْنُذ َحَداَثِتي. َفَماَذا ُيْعِ�ُزين َبْعُد؟« َقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »اإِْن اأََرْدَت اأَ
َماِء، َوَتَعاَل  َكاِماًل َفاْذَهْب َوبْع اأَْماَلَكَك َواأَْعِط اْلُفَقَراَء، َفَيُك�َن َلَك َكْنٌز يِف ال�شَّ

ُه َكاَن َذا اأَْمَ�ال َكِثرَيٍة(.  ى َحِزيًنا، ألأَنَّ ابُّ اْلَكِلَمَة َم�شَ ا �َشِمَع ال�شَّ اْتَبْعِني«. َفَلمَّ

ُه َيْع�ُشُر اأَْن َيْدُخَل  قَّ اأَُق�ُل َلُكْم: اإِنَّ ثم عّلق امل�شيح على ما جرى قائاًل: )»احْلَ
اإِْبَرٍة  َثْقب  ِمْن  َجَمل  ُمُروَر  اإِنَّ  ا:  اأَْي�شً َلُكْم  َواأَُق�ُل  َماَواِت!  ال�شَّ َمَلُك�ِت  اإِىَل  َغِنيٌّ 

ىَل َمَلُك�ِت اهلِل!«())). ْن َيْدُخَل َغِنيٌّ اإِ اأَْي�َشُر ِمْن اأَ

وجند هذا الت�ش�ير يف القراآن الكرمي حيث يق�ل اهلل »تعاىل« ببيان ق�شيب: 
َماء َوالَ يَْدُخُلوَن  ْبَواُب السَّ

َ
واْ َعْنَها الَ ُتَفتَُّح لَُهْم أ بُواْ بِآيَاتَِنا َواْسَتْكرََبُ ِيَن َكذَّ {إِنَّ اذَّلَّ

اجْْلَنََّة َحيِتَّ يَلَِج اجْْلََمُل يِِف َسّمِ اخْلَِياِط َوَكَذلَِك جََنِْزي الُْمْجرِِمنَي}))).
اأكرث من م�رد،  اإتيان القراآن الكرمي مبثل ذلك، ويف  اأّن  ومن املحتمل جدًا 
كان اأمرًا مق�ش�دًا، وذلك بغر�س بيان وحدة امل�شدر والر�شالة، أل�شيما بلحاظ 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 13، 19-18.

2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 19، 24-18.
3. األأعراف:40.
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عدم اّطالع نبي األإ�شالم على الكتب ال�شماوية ال�شابقة، ولك�نه اأميًا أل يقراأ وأل 
املتطابقة مع  اأو  بعيد  اإىل حد  امل�شابهة  الن�ش��س  اأين جاء بهذه  يكتب، فمن 
اإنها مبثابة  ال�شابقني؟  والر�شل  األأنبياء  اأو يف كتاب بع�س  ل�شان  ما جاء على 
ُحجٍج اإ�شافية يقّدمها القراآن الكرمي للدأللة على �شماويته واحّتاد الر�شاألت 

من حيث املنبع وامل�شدر.

املفاهيم  تقريب  يف  األأمثال  على  نف�شه  الكرمي  القراآن  اعتمد  وقد  هذا، 
بَِقَدرَِها  ْوِديٌَة 

َ
أ َفَسالَْت  َماء  َماء  السَّ ِمَن  نَزَل 

َ
{أ »تعاىل«:  قال  واحلكم،  واألأفكار 

ْو َمَتاٍع َزبٌَد 
َ
ا يُوقُِدوَن َعلَْيِه يِِف انلَّارِ ابْتَِغاء ِحلَْيٍة أ ْيُل َزبًَدا رَّابًِيا َومِمَّ َفاْحَتَمَل السَّ

ا َما يَنَفُع انلَّاَس  مَّ
َ
بَُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َوأ ا الزَّ مَّ

َ
ّمِْثُلُه َكَذلَِك يرََْضُِب اهَلُل احْْلَقَّ َوابْْلَاِطَل َفأ

ْمَثاَل}))).
َ
ْرِض َكَذلَِك يرََْضُِب اهَلُل األ

َ
َفَيْمُكُث يِِف األ

لََعلَُّهْم  لِلنَّاِس  ْمَثاَل 
َ
األ اهَلُل  {....َوَيرَْضُِب  منها:  الغر�س  بيان  يف  وقال 

ُروَن}))). َيَتَذكَّ
ُبَها لِلنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها  ْمَثاُل نرََْضِ

َ
وقال اأي�شًا يف بيان الغر�س منها: {َوتِلَْك األ

إاِلَّ الَْعالُِموَن}))).
اًَع ّمِْن َخْشَيِة  َتَصّدِ ْيَتُه َخاِشًعا مُّ

َ
ََّرأ نَزنْلَا َهَذا الُْقْرآَن ىَلََعَ َجَبٍل ل

َ
وقال كذلك: {لَْو أ

ُبَها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن}))). ْمَثاُل نرََْضِ
َ
اهَللِ َوتِلَْك األ

1. الرعد:17.
2. اإبراهيم:25.

3. العنكب�ت:43. 
4. احل�شر:21.
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وهي نف�س الغاية التي ُذكرت يف كالم امل�شيح حني �شاأله احل�اري�ن عن الغاية 
من �شرب األأمثال. 

و�شرحها  القراآنية  األأمثال  بتجميع هذه  اأهل األخت�شا�س  بع�س  اعتنى  وقد 
وتقدمي مفاهيمها واأفكارها من قبيل:

�شم�س  �شعد  بن  اأي�ب  بن  بكر  اأبي  بن  حممد  امل�ؤلف:  القراآن  يف  األأمثال   
الدين ابن قيم اجل�زية )املت�فى: 751هـ( 

 األأمثال يف القراآن الكرمي للدكت�ر حممد جابر فيا�س، معا�شر.

 األأمثال في القراآن الكريم: اأن�اعها، م��ش�عاتها، اأ�شل�بها، للدكت�ر حمد 
بن عبداهلل المن�ش�ر، معا�شر.

 اأمثال القراآن و�ش�ر من اأدبه الرفيع، لعبد الرحمن ح�شن حنبكة الميداني، 
معا�شر.

 األأمثال القراآنية القيا�شية الم�شروبة لالإيمان باهلل ، للدكت�ر عبداهلل بن 
عبدالرحمن الجرب�ع، معا�شر.

 اأمثال القراآن، للمرجع الديني ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شيرازي.
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قًا لَِّما َبنْيَ  َصّدِ ائِيَل إيِِّنِ رَُسوُل اهَللِ إيََِلُْكم مُّ {ِإَوْذ قَاَل ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم يَا بيَِِن إرِْْسَ
ا َجاءَُهم بِابْْلَّيَِناِت  مْْحَُد َفلَمَّ

َ
يِِت ِمن َبْعِدي اْسُمُه أ

ْ
ا بِرَُسوٍل َيأ ً َوُمَبرَّشِ يََديَّ ِمَن اتلَّْوَراةِ 

بنٌِي}))). قَالُوا َهَذا ِسْحٌر مُّ
يخرب اهلل »�شبحانه وتعاىل« يف هذه األآية ال�شريفة اأن امل�شيح »عليه ال�شالم« 
ب�ّشر ببعثة النبي األأكرم »�شلى اهلل عليه واآله« واأ�شماه )اأحمد(، فهل جاءت 
هذه الب�شارة يف األإجنيل؟ اأم اأنها ب�شارة �شف�ية �شاعت فيما �شاع من تعاليم 
لها وج�د يف  األإجنيل، فهل  كانت قد جاءت يف  واإذا  ال�شالم«؟  »عليه  امل�شيح 
األأناجيل  بع�س  اأنها م�ج�دة يف  اأم  العهد اجلديد؟  املتداولة �شمن  األأناجيل 

التي أل تعرتف بها غالبية الكنائ�س؟
ل�شان  على  الب�شارة  هذه  اإىل  الكرمي  القراآن  يف  املذك�رة  األإ�شارة  اأن  يبدو 
وتذكري  تنبيه  جهة-  -من  بها  يراد  ال�شالم«  »عليه  مرمي  بن  عي�شى  امل�شيح 
امل�شيحيني أل�شتح�شار ن�س متداول عندهم يف األإجنيل، لي�شّدق�ا باأّن حممد 

1. ال�شف:6.
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ابن عبداهلل »�شلى اهلل عليه واآله« ه� ذاته اأحمد الذي ب�ّشر به امل�شيح. 
جاء  امل�شيح  اأن  وكما  واحد،  منبع  من  هي  وحممد  وعي�شى  م��شى  فر�شالة 
فكذلك  ال�شالم«،  »عليه  م��شى  على  قبل  من  اأنزلت  التي  للت�راة  قًا  م�شدِّ
الت�راة  َقْبله يف  اأُنزل من  ملا  واآله« جاء م�شدقًا  فاإن حممدًا »�شلى اهلل عليه 
واألإجنيل، ومكّماًل لر�شالتي النبيني الكرميني. وهذا األأمر لي�س جُمرد ادعاء، 
هذا  ي�ؤكد  األإ�شالم  تعاليم  وم�شم�ن  الكرمي  القراآن  م�شم�ن  مراجعة  اإّن  بل 

الت�افق مع ما نزل على م��شى وعي�شى »عليه ال�شالم«.

وتدل بع�س ال�ش�اهد التاريخية على اأن ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله« كان 
ُيعرف با�شم اأحمد كما كان ُيعرف با�شم حممد، ومن بينها ق�ل اأبي طالب عم 

النبي))):

خل�ف الل�شان �شعيف ال�شبب امـــروؤ اأنت  ألأحـمــــــــد  وقال�ا 

جاءهــــم بحـــق ومِل ياأتهــــم بالكـــذب قد  اأحمــــــد  اإن  اأأل 

وق�له خماطبًا العبا�س وحمزة وجعفر وعلي))):

يف ن�شر اأحمد دون النا�س اأترا�شا ك�ن�ا فدى لكم اأمي و ما ولدت

وق�ل ح�شان بن ثابت))):  

�شلى األإله و من يحّف بعر�شه والطيب�ن على املبارك اأحمد

1. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 35، �س 95.
2. املفيد: اإميان اأبي طالب، �س 48.

3. ابن ه�شام: ال�شرية النب�ية، ج2، �س 670.
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    وهناك ن�س ي�شت�قفنا يف اإجنيل ي�حنا، اأ�شار عدد من الباحثني واملحققني 
اإىل اأنه ه� الن�س األإجنيلي الذي يتحدث عنه القراآن الكرمي.

ففي اأثناء عر�س تفا�شيل ما ُيعرف بعن�ان )الع�شاء األأخري(، وما جاء من 
اأن ياأتي بع�س اجلالوزة  و�شايا وكلمات امل�شيح »عليه ال�شالم« حل�ارييه قبل 
اإِىَل  َما�ٍس  َفاأََنا  األآَن  ا  )َواأَمَّ ي�حنا:  اإجنيل  التايل يف  الن�س  عليه، جند  للقب 
ي؟ لِكْن ألأَينِّ ُقْلُت َلُكْم هَذا  �شِ ُلِني: اأَْيَن مَتْ َحٌد ِمْنُكْم َي�ْشاأَ الَِّذي اأَْر�َشَلِني، َوَلْي�َس اأَ
ُه اإِْن  ُه َخرْيٌ َلُكْم اأَْن اأَْنَطِلَق، ألأَنَّ : اإِنَّ قَّ ي اأَُق�ُل َلُكُم احْلَ ْزُن ُقُل�َبُكْم. لِكنِّ َقْد َمالأَ احْلُ

ي، َولِكْن اإِْن َذَهْبُت اأُْر�ِشُلُه اإَِلْيُكْم())). مَِلْ اأَْنَطِلْق أَل َياأِْتيُكُم امْلَُعزِّ
ت�شري  املرتَجمة )املعّزي(  الكلمة  باأن  ق�ن  واملحقِّ الباحث�ن  قال ه�ؤألء  حيث 
اإىل نبينا »�شلى اهلل عليه واآله«، واأنها يف اللغة األآرامية التي كان يتحدث بها 
حني  ولكنها  العربية،  يف  )اأحمد(  كلمة  تقابل  كانت  ال�شالم«،  »عليه  امل�شيح 
العربية  ومنها  اأخرى  لغات  اإىل  ثم  األإجنيل  تدوين  مع  الي�نانية  اإىل  ُترجمت 

�شاع املراد احلقيقي.
وللعلم فاإّن الن�س األآرامي )اأو العربي بح�شب البع�س( املفرت�س كلغة اأ�شلية 
لالإجنيل غري م�ج�د، وامل�ج�د ه� الن�س الي�ناين الذي اعُترب ترجمة للن�س 
حد  اأّي  فاإىل  الرتجمات...  �شائر  مرجع  ه�  الي�ناين  الن�س  وهذا  األآرامي، 

كانت الرتجمة الي�نانية دقيقة واأمينة؟ العلم عند اهلل.
ولكننا ل� عدنا اإىل الن�س العربي كاماًل، ف�شنجد اأن يف البني اإ�شكاأًل - على 
األأقل - يف دأللته على ما ُذكر، واإذا اأردنا اأن نثبت اأنه ه� الن�س امل�شار اإليه 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 16، 7-5.
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يف القراآن الكرمي فالبد من البحث عن حل لذلك األإ�شكال. ولنت�قف بدًء مع 
الن�س �شمن �شياقه الكامل، ثم ن�شري اإىل األإ�شكال.

جاء يف األإ�شحاح 14 من اإجنيل ي�حنا ق�ل امل�شيح »عليه ال�شالم«: )اإِْن ُكْنُتْم 
ًيا اآَخَر ِلَيْمُكَث  اَياَي، َواأََنا اأَْطُلُب ِمَن األآِب َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِّ بُّ�َنِني َفاْحَفُظ�ا َو�شَ حُتِ
َوأَل  َيَراُه  ُه أَل  َيْقَبَلُه، ألأَنَّ اأَْن  َي�ْشَتِطيُع اْلَعامَِلُ  قِّ الَِّذي أَل  اإِىَل األأََبِد، ُروُح احْلَ َمَعُكْم 

ُه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُك�ُن ِفيُكْم...())).  ا اأَْنُتْم َفَتْعِرُف�َنُه ألأَنَّ َيْعِرُفُه، َواأَمَّ

اَياَي، َواأََنا  بُّ�َنِني َفاْحَفُظ�ا َو�شَ يف هذا املقطع، اإذا ت�قفنا عند )اإِْن ُكْنُتْم حُتِ
من  ف�شيك�ن  األأََبِد(  اإِىَل  َمَعُكْم  ِلَيْمُكَث  اآَخَر  ًيا  ُمَعزِّ َفُيْعِطيُكْم  األآِب  ِمَن  اأَْطُلُب 
واإىل  واآله«  »�شلى اهلل عليه  نبينا  بعثة  اإىل  ي�شري  امل�شيح  باأن  نق�ل  اأن  املمكن 

ر�شالته التي هي خامتة الر�شاألت.

)ُروُح  باأنه:  املعّزي  ي�شف  امل�شيح  اأن  �شنجد  الن�س  نكمل  اأن  مبجرد  ولكن 
ُه أَل َيَراُه َوأَل َيْعِرُفُه( فاإذا ا�شتطعنا  قِّ الَِّذي أَل َي�ْشَتِطيُع اْلَعامَِلُ اأَْن َيْقَبَلُه، ألأَنَّ احْلَ
( ونق�ل اأن املراد بها النبي مبا ميثله ه� ومبا متثله  قِّ ل عبارة )ُروُح احْلَ اأن ن�ؤوِّ

ر�شالته والقراآن من خال�شة احلق، واأنها مبجم�عها تبعث احلياة يف احلق،

ُه أَل َيَراُه َوأَل َيْعِرُفُه( أل تنطبق  اإأل اأن عبارة )أَل َي�ْشَتِطيُع اْلَعامَِلُ اأَْن َيْقَبَلُه، ألأَنَّ
على النبي ور�شالته والقراآن، اإذ أل معنى لعدم مقب�ليتها مبجم�عها من النا�س 

ب�شبب عدم ك�نها مرئية وأل معروفة.

�ِشُلُه األآُب ِبا�ْشِمي،  وُح اْلُقُد�ُس، الَِّذي �َشرُيْ ي، الرُّ ا امْلَُعزِّ ثم يق�ل ألحقًا: )َواأَمَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 14، 7-5.
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ُرُكْم ِبُكلِّ َما ُقْلُتُه َلُكْم. »�َشاَلًما اأَْتُرُك َلُكْم. �َشاَلِمي  َفُهَ� ُيَعلُِّمُكْم ُكلَّ �َشْيٍء، َوُيَذكِّ
اأُْعِطيُكْم...())). 

األآُب  �ِشُلُه  �َشرُيْ )الَِّذي  عبارة  ل�أل  املطل�ب  على  يدّل  اأن  ميكن  املقطع  هذا 
امل�شيح  بعثة  عن  فرعًا  لي�شت  ور�شالته  حممد  النبي  بعثة  اأن  اإذ  ِبا�ْشِمي(، 
واآله« ممثاًل  النبي »�شلى اهلل عليه  ولي�س  با�شمه،  يك�ن مر�شاًل  ور�شالته كي 
اأو وكياًل عن امل�شيح »عليه ال�شالم« اأو ناطقًا با�شمه كما قد ُيفهم من العبارة.

ي الَِّذي �َشاأُْر�ِشُلُه اأََنا اإَِلْيُكْم ِمَن األآِب، ُروُح  ثم يق�ل ألحقًا: )»َوَمَتى َجاَء امْلَُعزِّ
ُكْم  ا ألأَنَّ اأَْي�شً اأَْنُتْم  َوَت�ْشَهُدوَن  َيْنَبِثُق، َفُهَ� َي�ْشَهُد يِل.  ، الَِّذي ِمْن ِعْنِد األآِب  قِّ احْلَ
اأََنا  �َشاأُْر�ِشُلُه  )الَِّذي  ق�له:  اإ�شكالية  املقطع  هذا  ويف  األْبِتَداِء())).  ِمَن  َمِعي 

اإَِلْيُكْم(، فهل نبينا مر�َشل من قبل امل�شيح؟

ىَل الَِّذي اأَْر�َشَلِني، َوَلْي�َس اأََحٌد ِمْنُكْم  ا األآَن َفاأََنا َما�ٍس اإِ ثم ي�شيف ألحقًا: )»َواأَمَّ
ي  لِكنِّ ُقُل�َبُكْم.  ْزُن  احْلُ َمالأَ  َقْد  هَذا  َلُكْم  ُقْلُت  ينِّ  ألأَ لِكْن  ي؟  �شِ مَتْ اأَْيَن  ُلِني:  َي�ْشاأَ
ي،  َياأِْتيُكُم امْلَُعزِّ اأَْنَطِلْق أَل  اإِْن مَِلْ  ُه  اأَْنَطِلَق، ألأَنَّ اأَْن  َلُكْم  ُه َخرْيٌ  اإِنَّ  : قَّ َلُكُم احْلَ اأَُق�ُل 
ٍة َوَعَلى ِبّر  ُت اْلَعامَِلَ َعَلى َخِطيَّ َولِكْن اإِْن َذَهْبُت اأُْر�ِشُلُه اإَِلْيُكْم. َوَمَتى َجاَء َذاَك ُيَبكِّ
ا َعَلى ِبّر َفالأَينِّ َذاِهٌب  ُهْم أَل ُي�ؤِْمُن�َن ِبي. َواأَمَّ ٍة َفالأَنَّ ا َعَلى َخِطيَّ َوَعَلى َدْيُن�َنٍة: اأَمَّ
نَّ َرِئي�َس هَذا اْلَعامَِلِ َقْد ِديَن. »اإِنَّ  ا َعَلى َدْيُن�َنٍة َفالأَ ا. َواأَمَّ اإِىَل اأَِبي َوأَل َتَرْوَنِني اأَْي�شً
ا َمَتى  مَّ َتِمُل�ا األآَن. َواأَ ا ألأَُق�َل َلُكْم، َولِكْن أَل َت�ْشَتِطيُع�َن اأَْن حَتْ يِل اأُُم�ًرا َكِثرَيًة اأَْي�شً
ُه أَل َيَتَكلَُّم ِمْن َنْف�ِشِه،  ، ألأَنَّ قِّ ، َفُهَ� ُيْر�ِشُدُكْم اإِىَل َجِميِع احْلَ قِّ َجاَء َذاَك، ُروُح احْلَ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 14، 27-26.

2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 15، 27-26.
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ا  ُه َياأُْخُذ مِمَّ ُديِن، ألأَنَّ جِّ ُكْم ِباأُُم�ٍر اآِتَيٍة. َذاَك مُيَ َبْل ُكلُّ َما َي�ْشَمُع َيَتَكلَُّم ِبِه، َوُيْخرِبُ
ُكْم. َبْعَد  ا يِل َوُيْخرِبُ ُه َياأُْخُذ مِمَّ ُكْم. ُكلُّ َما ِلالآِب ُهَ� يِل. ِلهَذا ُقْلُت اإِنَّ يِل َوُيْخرِبُ

ا َتَرْوَنِني، ألأَينِّ َذاِهٌب اإِىَل األآِب«())).  ُروَنِني، ُثمَّ َبْعَد َقِليل اأَْي�شً َقِليل أَل ُتْب�شِ

بع�س  البني  كانت يف  واإن  املطلب،  على  الدأللة  األأو�شح يف  ه�  املقطع  هذا 
)روح  باأنه  املعّزي  عن  التعبري  قبيل  من  وذلك  الرد،  �شهلة  فهي  األإ�شكاألت 

احلق( بينما النبي حممد »�شلى اهلل عليه واآله« ج�شد ولي�س بروح.

امل�شيحي  الدين  رجال  بع�س  طرحها  التي  األإ�شكاألت  بع�س  عند  ولنت�قف 
ح�ل تاأويل امل�شلمني للن�ش��س ال�شابقة.

1. أل يخفى اأن امل�شيح كان ُمعّلم احل�اريني مدة اإقامته بينهم، وكان مر�شدًا 
عرف  علمه  ب�شابق  وه�  به،  قل�بهم  تعلقت  حتى  عنهم  ومدافعًا  لهم  ومعزيًا 
اأن فراقه ب�ا�شطة امل�ت �شُيحزنهم جدًا، وحتّقق اأنهم يف حاجة اإىل م�شاعدٍة 
بالروح  ف�عدهم  �شبق  لذلك  فراقه،  بعد  والتعزية  واألإر�شاد  للتق�ية  �شماوية 
اإنعام النظر  القد�س املعزي األآخر، كما راأيت يف األآيات ال�شالفة الذكر. وبعد 
يف هذه األآيات يت�شح لنا اأن ال�شخ�س امل�ع�د به أل ميكن اأن يك�ن حممدًا نبي 
»روح  ج�شم  ذي  غري  به  امل�ع�د  اأن  األآيات:  نف�س  يف  تراها  ألأ�شباب  امل�شلمني 
احلق« لذلك أل ي�شتطيع العامِل اأن يقبله ألأنه أل يراه، وهذا ال��شف أل ي�شُدق على 
حممد ألأنه ذو ج�شم وقد راآه العامِل امل�ؤمن والكافر. واأن امل�ع�د به جاء ليمكث 
ي�شدق على  أل  اأي�شًا  وهذا  األأبد«  اإىل  »ليمكث معكم  األأبد  اإىل  مع احل�اريني 
حممد، ألأنه مِل ياأت يف زمن احل�اريني، ومِل ميكث يف العامِل اأو معهم اإىل األأبد. 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 16، 17-5.
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2. اأن امل�ع�د به كان وقتئذ مع احل�اريني »ألأنه ماكث معكم« وهذا اأي�شًا أل 
ي�شدق على حممد ألأنه مِل يكن مع احل�اريني. 

اأن  عليهم  بل  اأور�شليم،  من  يربح�ا  أل  اأن  احل�اريني  اأو�شى  امل�شيح  اأن   .3
»وامل�شلم�ن  �شيدهم  ألأمر  -اإطاعًة  القد�س، وهم  الروح  املعزي  ينتظروا ذاك 
اأور�شليم حتى جاء  اأيام يف  يعتقدون اأن احل�اريني طائع�ن«- انتظروا ع�شرة 
اأعمال  »�ِشفر  يف  جاء  كما  القد�س«  الروح  من  اجلميع  »وامتالأ  املُعزي  ذلك 
الر�شل« �شمن العهد اجلديد، وهذا اأي�شًا أل ي�شُدق على حممد، واإأل كان يجب 
على احل�اريني اأن ينتظروا يف اأور�شليم نح� �شتمائة �شنة اإىل جُميء حممد، 
واأنَّى لهم هذا العمر. وخ�ش��شًا اأن امل�شيح وعَدهم باإر�شـال هذا الروح املعزي 
»واأما  للتعزية وهم م�تى، فتعزيًة لهم قال:  واإأل فلي�س من فائدة  على عجل، 
اأظن  ول�شت  بكثري«.  األأيام  هذه  بعد  لي�س  القد�س  بالروح  ف�شتتعمدون  اأنتم 
اأر�شل حممدًا، ألأن األآيات  اأن امل�شيح ه� الذى  اأن يعتقد  اأن األأخ امل�شلم يريد 
ال�شالفة تبنّي اأن امل�شيح ه� الذى اأر�شل الروح املعزي. فاإن كان ذلك كذلك فلنا 
معه بحث ألآخر، فيه ي�شطر اأن ي�شلم باأل�هية امل�شيح املر�ِشل، ألأن حممدًا كان 

يّدعي اأنه ر�ش�ل اهلل))).
اأردنا األعتماد على الن�س املرتجم اإىل العربية كما ه� األآن،  اإذا  وبالفعل، 

فاإّن بع�س األإ�شكاألت قائمة كما ذكرها الق�س يف الكالم املنق�ل عنه.
امل�شيحيني )اأحمد ديدات(  املتخ�ش�س يف جُمال احل�ار مع  للباحث  ولكن 
ح فيه م�اطن اخللل يف الرتجمة العربية احلا�شرة لالإجنيل مبا يثري  بيان ي��شّ

1.http://arabic.islamicweb.com/Christianity/ahmad_in_bible.htm
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هذه األإ�شكاألت. قال -مع التلخي�س واإعادة ترتيب و�شياغة كالمه- اأنه اإىل 
الع�شر الذي عا�س فيه النبي حممد - اأي القرن 6 امليالدي- مِل يكن األإجنيل 
قد ُترجم اإىل العربية، فكيف عرف ما تفّ�ه به �شلفه عي�شى؟ هذه اأّول مالحظة 

�شريعة طرحها ديدات ثم قال:

1. األأ�شاتذة املتخ�ش�ش�ن يف الاله�ت يق�ل�ن اإن الرتجمة األأ�شلية للن�س 
اإىل الي�نانية هي )بريكليت��س( Periklytos وتعني )م��شع الثناء واحلمد( 
)باراكليت��س(   اإىل  حتريفها  ومت  واأحمد،  حممد  معنى  مع  متناغم  وهذا 
Paracletos والتي ُترجمت يف الن�شخة األإجنليزية اإىل Comforter والعربية 

اإىل )املعّزي(.

ال�شخ�س  اأو مدافع(، وه�  الي�نانية )باراكليت��س( تعنى )�شفيع  الكلمة   .2
الذي ُيدعى مل�شاعدة اآخر اأو �شديق رحيم اأكرث مما تعنى )معزي(.

ول� مِل نقل بالتحريف يف الكلمة الي�نانية، فيمكن اأن نق�ل بانطباقها اأي�شًا 
على النبي وفق هذا املعنى، ألأنه كان رحيما بكل اخلالئق. 

)الباراكليت(  ي�شف  الذي  الن�س  اأن  �شنجد  األإجنليزية  الرتجمة  يف   .3
وأل  واحدة،  متتالية يف جملة  �شبع مرات  للمذكر   )He=�ي�شتعمل �شمري )ه
ت�جد اآية اأخرى يف الـ 66 �شـفرًا للكتاب املقد�س لدى الربوت�شتانت، اأو الـ 73 
�شفرًا للكتاب املقد�س للكاث�ليك بها �شبعة �شمـائر مـذكرة. كل هذه ال�شمائر 
اأو روح،  اأو طيف  Ghost  �شبح  اأن تدل على  اآية واحدة أل ميكن  املذكرة من 

�ش�اء كان مقد�شًا اأم أل.
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4. ما يقابل م�شطلح )الروح القد�س( يف األآيات اخلا�شة بهذه الب�شارة يف 
األأ�شل الي�ناين هي كلمة )ني�ما( Penuma وهي تعني )النف�س اأو الروح اأو 
الغاز اأو اله�اء(، وأل ت�جد كلمة خا�شة للتعبري عن الروح يف الكتب املقد�شة 
الي�نانية. وعندما مّتت ترجمة هذه الكلمة الي�نانية اإىل األإجنليزية يف ن�شخة 
الرومان  ن�شخة  يف  وكذلك  املرجع،  الن�شخة  تعترب  والتي  جيم�س(  )امللك 
اأو  يف  الطَّ مبعني   Ghost كلمة  اإىل  ترجمتها  ل�ا  ف�شّ اأنهم  جند  الكاث�ليك، 
 Ghost اأن  من  الرغم  على  الروح،  Spirit مبعنى  كلمة  ي�شتعمل�ا  ومِل  ال�شبح 
لي�شت اإحدى معاين كلمة )ني�ما( الي�نانية، وكان األأجدر بهم ل� اأرادوا املعنى 

.Spirit الذي ق�شدوه اأن ي�شتعمل�ا

النف�س  فاإن  )نف�س(  كلمة  وهي  ني�ما  لكلمة  الرتجمات  اإحدى  اأخذنا  ول� 
املقد�شة )اأو األإلهية( ميكن اأن تنطبق على النبي حممد، ولن يك�ن يف البني 
امل�شاعد ه�  اأو  املعّزي  اأن  وقلنا  تنازلنا  ول�  الن�س يف دأللته عليه.  اإ�شكال يف 

الروح القد�شي اأو األإلهي، فه� اأي�شًا ينطبق على حممد.

األإلهي(  )الروح  عن�ان  اهلل  اأنبياء  عن  للحديث  ي�حنا  ا�شتعمل  فقد 
 :)3-1  /4 األأوىل  الر�ش�ل  ي�حنا  )ر�شالة  يف  ال�ارد  التايل  الن�س  يف  وذلك 
ُق�ا ُكلَّ ُروٍح، َبِل اْمَتِحُن�ا األأَْرَواَح: َهْل ِهَي ِمَن اهلِل؟ ألأَنَّ  دِّ اُء، أَل ُت�شَ )اأَيَُّها األأَِحبَّ
ُروٍح  ُكلُّ  اهلِل:  ُروَح  َتْعِرُف�َن  ِبهَذا   . اْلَعامَِلِ اإِىَل  َخَرُج�ا  َقْد  َكِثرِييَن  َكَذَبًة  اأَْنِبَياَء 
ُف  �َشِد َفُهَ� ِمَن اهلِل، َوُكلُّ ُروٍح أَل َيْعرَتِ ُه َقْد َجاَء يِف اجْلَ ُف ِبَي�ُش�َع امْلَ�ِشيِح اأَنَّ َيْعرَتِ

�َشِد، َفَلْي�َس ِمَن اهلِل.())). ُه َقْد َجاَء يِف اجْلَ ِبَي�ُش�َع امْلَ�ِشيِح اأَنَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، ر�شالة ي�حنا الر�ش�ل األأوىل، األإ�شحاح 4، 3-1.
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فكلمة الروح ا�شُتخدمت هنا مرادفة لكلمة النبي، ونحن كم�شلمني ُنقّر ون�ؤمن 
ر من كل خطيئة. باأن اأي نبي مر�شل من قبل اهلل »تعاىل« ه� نبي  مقد�س مطهَّ

5. كلمة )اآخر( ال�اردة يف الب�شارة معناها �شخ�س بخالف ال�شخ�س األأول، 
عن  ب��ش�ح  يختلف  كان  واإن  الن�ع،  نف�س  من  ولكن  اإ�شايف  �شخ�س  ه�  اأي 
ال�شخ�س األأول. وقد بنّي )�شليمان �شاهد مف�شر( -وه� اأمريكي اأعلن اإ�شالمه 
اأن  اأو�شح حيث ذكر  ب�شكل  ال�شابقة  الفكرة  الن�س-  لهذا  من خالل درا�شته 
 Allos وهى مفع�ل به مذّكر من كلمة Allon الن�س الي�ناين ا�شتعمل كلمة 
تعني  والتي   Hetenos كلمة  ي�شتعمل  ومِل  الن�ع(،  نف�س  من  )اآخر  تعني  التى 
ر به معّزي اآخر ومن نف�س الن�ع،  )اآخر من نف�س مغاير(. وهذا يعني اأن املب�شَّ
اأي مثل عي�شى وم��شى، اأي كاأنه قال )مثلي(، اأي اأنه من الب�شر ولي�س بروح))).
6. واأما اإ�شكالية اأن املعزي امل�ع�د ميكث معكم اإىل األأبد، وحممد قد ت�يف، 

فمردود عليها بتحقق ذلك من خالل ما تركه النبي من بعده، وه� القراآن.
7. املعزي لي�س ه� الروح القد�س بكل تاأكيد، ألأن قدوم املعزي له �شروط أل 
ُه  : اإِنَّ قَّ ي اأَُق�ُل َلُكُم احْلَ تنطبق على الروح القد�س كما نالحظ من النب�ءة: )لِكنِّ
ي، َولِكْن اإِْن َذَهْبُت اأُْر�ِشُلُه  ُه اإِْن مَِلْ اأَْنَطِلْق أَل َياأِْتيُكُم امْلَُعزِّ َخرْيٌ َلُكْم اأَْن اأَْنَطِلَق، ألأَنَّ
اإَِلْيُكْم( اأي اإذا مِل اأذهب أل ياأتي، ولكن اإذا ذهبت اأر�شله، بينما  الروح القد�س 
كان ي�شاعد عي�شي »عليه ال�شالم« يف وظائفه وواجباته الدينية حال ح�ش�ره، 

وكان ي�شاعد احل�اريني اأي�شًا يف مهامهم التب�شريية ال�عظية واألنتقالية.
ومما يدل على ذلك ما جاء يف األإ�شحاح 20 من اإجنيل ي�حنا بعد حادثة 

1.http://arabic.islamicweb.com/Christianity/ahmad_in_bible.htm
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ال�شلب ولقاء امل�شيح باحل�اريني حيث يق�ل لهم: )»�َشاَلٌم َلُكْم! َكَما اأَْر�َشَلِني 
وَح اْلُقُد�َس())). َنا«. َومَلَّا َقاَل هَذا َنَفَخ َوَقاَل َلُهُم: »اْقَبُل�ا الرُّ األآُب اأُْر�ِشُلُكْم اأَ

اإِىَل  ُيْر�ِشُدُكْم  َفُهَ�   ، قِّ احْلَ ُروُح  َذاَك،  َجاَء  َمَتى  ا  مَّ )َواأَ الب�شارة:  ن�س  يف   .8
ُكْم ِباأُُم�ٍر  ُه أَل َيَتَكلَُّم ِمْن َنْف�ِشِه، َبْل ُكلُّ َما َي�ْشَمُع َيَتَكلَُّم ِبِه، َوُيْخرِبُ ، ألأَنَّ قِّ َجِميِع احْلَ
الَِّذي  ي  امْلَُعزِّ َوَمَتى َجاَء  ُكْم...  َوُيْخرِبُ ا يِل  َياأُْخُذ مِمَّ ُه  ُديِن، ألأَنَّ جِّ َذاَك مُيَ اآِتَيٍة. 
، الَِّذي ِمْن ِعْنِد األآِب َيْنَبِثُق، َفُهَ� َي�ْشَهُد  قِّ ْر�ِشُلُه اأََنا اإَِلْيُكْم ِمَن األآِب، ُروُح احْلَ �َشاأُ
يِل(. وماليني امل�شلمني الي�م ي�ؤمن�ن بعي�شي»عليه ال�شالم« كاأحد اأويل العزم 
من الر�شل، اإنهم ي�ؤمن�ن اأنه امل�شيح وي�ؤمن�ن مبيالده املعجز والذي أل ي�ؤمن به 
الكثري من امل�شيحيني، مبا فيهم األأ�شاقفة منهم، وي�ؤمن�ن مبعجزاته الكثرية 

مبـا فيها اإحياء امل�تى باإذن اهلل وبرئ األأكمه واألأبر�س باإذن اهلل))).
واأما الربوفي�ش�ر )عبداألأحد داود( الذي كان ق�شًا كلدانيًا فاأ�شلم، فاإن لديه 
راأيًا خمتلفًا يف الن�س املتداول للب�شارة، حيث اعترب اأن الكلمة الي�نانية األأ�شلية 
 Muhammad فلقرون ط�يلة كتب األأوروبي�ن والالتيني�ن ا�شم Periqlytos هي
بال�ش�رة التالية: Mahomet، وا�شم Mushi بال�ش�رة التالية: Moses، فال 
 Periqlytos حّرف  قد  الن�شاخني  اأو  الن�شارى  الرهبان  اأحد  يك�ن  اأن  يبعد 
والتي تعني )اأحمد = األأ�شهر واألأجدر باحلمد( اإىل Paraklytos التي ترجمها 
الكن�شي�ن باخلطاأ اإىل املعّزي اأو ال�شخ�س الذي ُيدعى للم�شاعدة، اأو املحامي، 

اأو ال��شيط، ألأن كلمة Parakalon هي التي تعني ذلك))).

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 20، 22-21.
2.http://arabic.islamicweb.com/Christianity/ahmad_in_bible.htm
3.http://arabic.islamicweb.com/Christianity/ahmad_in_bible.htm
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وميكن اأن ن�شيف هنا ألإكمال الردود على األإ�شكاألت ال�شابقة اأن احل�اريني 
واإن كان�ا هم املخاَطبني يف ن�س الب�شارة األإجنيلية، اإأل اأنهم لي�ش�ا املق�ش�دين 
يلحق�ا  قرون حتى  �شتة  يعي�ش�ا  اأن  عليهم  اأن  يقال  وباأ�شخا�شهم كي  بالذات 

بع�شر النبي حممد »�شلى اهلل عليه واآله«، بل عم�م اأتباع الر�شالة العي�ش�ية.
اأما األإ�شكال بخ�ش��س اأنه أل ُيرى وأل ُيعرف فقد قيل اأن لي�س املراد به الروؤية 
الب�شرية اخلا�شة باألأج�شاد، بحيث يك�ن املراد من العبارة اأن امل�شار اإليه لي�س 
بج�شد ولذا فه� أل ُيرى، بل املراد ه� املعنى املجازي للكلمة، اأي الذي أل ُيعتَنى 

ب�شاأنه وأل ُيعَرف مقامه اأو أل ي�ؤَمن به.
ولكن األإن�شاف اأنه من ال�شعب تاأويل العبارة ال�اردة يف الن�س العربي بهذه 
ًيا اآَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْم اإِىَل األأََبِد،  َنا اأَْطُلُب ِمَن األآِب َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِّ ال�ش�رة: )َواأَ
ا اأَْنُتْم  ُه أَل َيَراُه َوأَل َيْعِرُفُه، َواأَمَّ قِّ الَِّذي أَل َي�ْشَتِطيُع اْلَعامَِلُ اأَْن َيْقَبَلُه، ألأَنَّ ُروُح احْلَ
ي�شتطيع  أل  العامِل  اأن  يذكر  ألأنه  ِفيُكْم...(  َوَيُك�ُن  َمَعُكْم  َماِكٌث  ُه  ألأَنَّ َفَتْعِرُف�َنُه 
املليار  ون�شف  مليار  قبل  من  ُقبل  واآله«  عليه  اهلل  »�شلى  نبينا  بينما  قب�له، 
على  األإ�شالم  على  كان�ا  من  اإليهم  اأ�شفنا  ول�  فقط،  الع�شر  هذا  يف  اإن�شان 

مدى اأكرث من 1400 �شنة، فاإن العدد �شيت�شخم دون �شك. 
اأننا نقرتب اأحيانًا من دأللة الن�س األإجنيلي على املطلب  مما �شبق يت�شح 
ونبتعد اأحيانًا، ألأن املعاجلات املطروحة من قبل امل�شلمني مِل تغّط كل األإ�شكاألت، 
يف  األخت�شا�س  اأهل  قبل  من  والتمحي�س  الدرا�شة  من  ملزيد  بحاجة  واألأمر 

الي�نانية القدمية والن�ش��س املقد�شة.
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يتم تق�شيم الكتاب املقد�س للم�شيحيني اإىل ق�شمني:
العهد القدمي )التنخ، وهي كل الكتب التي تعترب مقد�شة من الت�راة اإىل ما 
يرجع  اأخرى  ور�شائل  وكتب  األأربعة  )األأناجيل  والعهد اجلديد  امل�شيح(،  قبل 

عهدها اإىل ما بعد امل�شيح(.
اجلديد،  العهد  يف  امل�شّمنة  األأربعة  األأناجيل  على  قراءتنا  تركيز  و�شيك�ن 

واأما �شائر الكتب ف�شنتعرف عليها ب�ش�رة اإجمالية و�شريعة. 
أل�شك اأننا كم�شلمني ن�ؤمن باأن األإجنيل كتاب اهلل املنزل على نبّيه الر�ش�ل 
اأن  كما  بذلك،  اإأل  يكتمل  أل  اإمياننا  اإّن  بل  ال�شالم«،  »عليه  مرمي  بن  عي�شى 
الر�ش�ل  نبيه  املنزل على  الت�راة كتاب اهلل  باأّن  باألإميان  اإأل  اإمياننا أل يكتمل 
ةَ  انلُُّبوَّ ُذّرِيَّتِِهَما  يِِف  وََجَعلَْنا  نُوًحا ِإَوبَْراهِيَم  رَْسلَْنا 

َ
أ ال�شالم«: {َولََقْد  م��شى »عليه 

ْيَنا  َوَقفَّ بُِرُسلَِنا  آثَارِهِم  ىَلََعَ  ْيَنا  َقفَّ ُثمَّ  َفاِسُقوَن،  ّمِْنُهْم  َوَكثرٌِي  ْهَتٍد  مُّ َفِمْنُهم  َوالِْكَتاَب 
بِِعيىََس ابِْن َمْرَيَم َوآتَيَْناُه اإِلجَِنيَل}))). 

1. احلديد: 27-26.
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ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغْيِب َوُيِقيُموَن  {الم، َذلَِك الِْكَتاُب الَ َرْيَب فِيِه ُهًدى ّلِلُْمتَِّقنَي، اذَّلَّ
نِزَل ِمن َقْبلَِك 

ُ
نِزَل إيََِلَْك َوَما أ

ُ
ِيَن يُْؤِمُنوَن بَِما أ ا َرزَْقَناُهْم يُنِفُقوَن، َواذَّلَّ الةَ َومِمَّ الصَّ

ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن}))).
ُ
ّبِِهْم َوأ ْولَئَِك ىَلََعَ ُهًدى ّمِن رَّ

ُ
َوبِاآلِخَرةِ ُهْم يُوقُِنوَن، أ

ِ َوُرُسلِِه َوَيُقولُوَن  ن ُيَفّرُِقواْ َبنْيَ اهَللَّ
َ
ِ َوُرُسلِِه َوُيِريُدوَن أ ِيَن يَْكُفُروَن بِاهَللَّ {إِنَّ اذَّلَّ

ُهُم  ْولَئَِك 
ُ
أ َسبِياًل،  َذلَِك  َبنْيَ  َيتَِّخُذواْ  ن 

َ
أ َوُيِريُدوَن  بَِبْعٍض  َونَْكُفُر  بَِبْعٍض  نُْؤِمُن 

ِ َوُرُسلِِه َولَْم ُيَفّرُِقواْ  ِيَن آَمُنواْ بِاهَللَّ ِهيًنا، َواذَّلَّ ْعَتْدنَا لِلْاََكفِِريَن َعَذابًا مُّ
َ
ا َوأ الْاََكفُِروَن َحقًّ

ُ َغُفوًرا رَِّحيًما}))). ُجورَُهْم َواًَكَن اهَللَّ
ُ
ْولَئَِك َسوَْف يُْؤتِيِهْم أ

ُ
َحٍد ّمِْنُهْم أ

َ
َبنْيَ أ

الكنائ�س  قبل  من  بها  املعرتف  األأربعة  األأناجيل  ك�ن  يف  ه�  الكالم  ولكن 
نة يف العهد اجلديد هل هي األإجنيل املنزل على عي�شى »عليه ال�شالم«  واملت�شمَّ

والذي يذكره القراآن الكرمي؟

يف   εὐαγγέλιον كلمة  ي�ناين.  اأ�شل  من  وهي  عربية،  غري  كلمة  األإجنيل 
)ي�اآنَكلي�ن(   yoo-ang-ghel'-ee-on كالتايل:  ُتلفظ  القدمية  الي�نانية 
وهي م�شتقة من εὐάγγελος وتلفظ euángelos )ي�اآجِنل��س( وتعني )جلب 

.)bringing good news = األأخبار ال�شارة

ومك�نة من ق�شمني:

εὐ- (eu-) = Good 

ἄγγελος (ángelos) = messenger 

1. البقرة:5-1.
2. الن�شاء: 152-150.
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وكلمة εὐάγγελος )ي�اآنَكلي�ن( تعني:

a reward for good news اأجر الب�شارة 

good news نباأ �شاّر - ب�شرى - ب�شارة 

املقد�س  الكتاب  على  وتدل  )اإجنيل(  ُتلفظ  ف�شارت  الكلمة  تعريب  مت  وقد 
النازل على امل�شيح عي�شى بن مرمي »عليه ال�شالم«. 

وهنا نقطة مهمة ألبد من األلتفات اإليها عند احلديث ح�ل األإجنيل، مقارنة 
القراآن  اأن  ن�ؤمن  فنحن  الكرمي.  القراآن  وماهية  بحقيقة  واإمياننا  بت�ش�رنا 
باأكمله ه� ن�سٌّ اأوحى به اهلل »�شبحانه« اإىل نبيه حممد »�شلى اهلل عليه واآله« 
بكل كلماته ومعانيه وتركيب جمله، مِل يتدخل النبي وأل �ش�اه يف الن�سِّ باإ�شافِة 
وبيانه،  النبي  كلمات  القراآن من  �شيء من  يك�ن  اأن  اأقل، ف�شاًل عن  اأو  كلمة 
منه يف  تدّخل  دون  النا�س  اإىل  القراآن  كلمات اهلل يف  اإي�شال  ه�  النبي  ودور 

اأ�شل الن�س نهائيًا.

اََكَن  مَّ آيًَة  نْلَا  بَدَّ {ِإَوَذا  »تعاىل«:  ق�له  على  تعليقًا  الطباطبائي  العالمة  قال 
هََلُ  نَزَّ ُقْل  َيْعلَُموَن،  الَ  ْكرََثُُهْم 

َ
أ بَْل  ُمْفرََتٍ  نَت 

َ
أ إِنََّما  قَالُواْ  ُِل  ُيزََنّ بَِما  ْعلَُم 

َ
أ َواهَلُل  آيٍَة 

ى لِلُْمْسلِِمنَي}))):  َوُهًدى َوبرَُْشَ ِيَن آَمُنواْ  ّبَِك بِاحْْلَّقِ يَِلُثَّبَِت اذَّلَّ ُروُح الُْقُدِس ِمن رَّ
)األفاظ القراآن نازلة من عنده »تعاىل« كما اأن معانيها نازلة من عنده على ما 
َناُه َفاتَّبِْع ُقْرآنَُه} »القيامة:18«، وق�له: {تِلَْك آيَاُت 

ْ
ه� ظاهر ق�له: {َفإَِذا قََرأ

} »اآل عمران: 108، اجلاثية:6« اإىل غري ذلك. فال ُيعباأ  اهَللِ َنْتُلوَها َعلَْيَك بِاحْْلَّقِ

1. النحل:102-101.
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بق�ل من قال: اإن الذي نزل به الروح األأمني اإمنا ه� معاين القراآن الكرمي ثم 
النبي »�شلى اهلل عليه واآله« كان يعرب عنها مبا يطابقها ويحكيها من األألفاظ 
بل�شان عربي. واأ�شخف منه ق�ل من قال: اإن القراآن بلفظه ومعناه من من�شاآت 
النبي »�شلى اهلل عليه واآله« األقته مرتبة من نف�شه ال�شريفة ت�شمى الروح األأمني 

اإىل مرتبة منها ت�شمى القلب())).

اأما الكني�شة، فاإنها متيز ما بني ن�عني من األإلهام: 

ب�شيغة  النبي  اإىل  كالمه  ه  ي�جِّ النب�ي  األإلهام  يف  اهلل  النب�ي:  األإلهام   .1
األأمر بحيث اأن النبي أل يق�م اإأل بدور امل�شتلم وامل�شلم الر�شالة، فدور اهلل يبدو 

هنا  يف اأق�شى ذروته وأل يرتك للنبي اإأل جزًء ب�شيطًا.

ب�شكل  يتم  هنا  الروح  فعمل  وا�شح،  فيه  األإن�شان  اأثر  الكتابي:  األإلهام   .2
ك ن�شاط املُلَهم بطريقة  خمتلف عما ه� يف األإلهام النب�ي، ففاعلية اهلل حُترِّ
معًا،  األإن�شان  وعمل  اهلل  عمل  من  كليًا  �شيك�ن  النتاج  اأن  لدرجة  جدًا  ثاقبة 
اإمنا على درجات خمتلفة. وبتعبري اآخر اإن عمل اهلل ينتقل اإىل األإن�شان وه� 
يف العمل. وهذا ي�شبه على �شبيل املثال عمل األإن�شان واألآلة التي ي�شتخدمها، 
فاألإثنان يتعاونان بحرارة متينة على تنفيذ العمل ذاته، فاألأول أل يعمل بدون 
وحر.  عاقل  ك�شخ�س  با�شتقالله  حمتفظًا  يبقى  امللَهم  األإن�شان  لكن  األآخر، 
فلي�س ه� اإذن باآلة ت�شبه القلم الذي تديره اأ�شابع الكاتب. اإن اهلل يف ال�اقع 
م وميحي �شخ�شيته ب�شبب ذلك،  يحث األإن�شان امللَهم على الكتابة دون اأن يحطِّ
بل بالعك�س اإنه يحّثه ويحّم�شه، اأي اأّن اهلل يق�د امللَهم بق�ته الفعالة وبطريقته 

1. الطباطبائي: امليزان، ج 15، �س 317.
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املحتمة اإىل تفكري وق�ل وتدوين ما يريده اهلل وكما يريده، ويتم ذلك باحرتامِه 
حريَة وعبقريَة الكاتب، اآخذًا بعني األعتبار البيئة األجتماعية والثقافية التي 
الذي  الف�طبيعى  الن�ر  يت�شلم فقط  وكاأنه  يبدو  اإذن  يعي�س فيها ويعمل فيها. 
تاأليف  وينا�شب  ي�افق  ما  كل  على  ذاته  األإلهي  باليقني  احلكم  على  ي�شاعده 
كتابه.... ي�شتطيع امل�ؤلف اأن يتاأمل يف اأفكاره التي اكت�شبها ب�شكل طبيعى، ولكن 
اهلل مينحه يف ال�قت نف�شه ن�رًا خا�شًا حتى ي�شبح هذا النتاج حقًا عمل اهلل. 
ولتربير األأخطاء العلمية يف الن�س الكتابي اإن ُوجدت قال�ا اأن علينا اأن ن�شع 
اأنف�شنا مكان امل�ؤلف، فنحن نعرف جيدًا اأن ال�شئ ذاته ميكن م�شاهدته باأوجه 
يراه  عما  يختلف  العامِِل  يراه  ما  ألأن  اإليه،  ينظر  �شخ�س  كل  ح�شب  خمتلفة 
ال�شاعر اأو الروائي اأو اأي اأديب اآخر، فكم باألأحرى الكاتب امللهم، الذي ينظر 
مثاًل اإىل بنيان الك�ن والطبيعة و�شري الك�اكب كاأنها تعرتف بعظمة و�شلطان 
اهلل. اإن هذا الكاتب ياأخذ بعني األعتبار عقلية معا�شريه التي هي اأي�شًا عقليته 
وعقلية ع�شره حتى يجعلهم يفهم�نه، فه� أل يبتغى اأن يثبت حقيقة علمية كما 

هي عليه، فهدفه تبليغ حقيقة دينية. 

فعلينا اإذًا اأن منيز جيدًا بني �شخ�شية الكاتب اخلا�شة و�شخ�شيته العامة، 
وما ه� من  امللَهم  الكاتب  التفريق بني ما ه� من  اأهمية يف  له  التمييز  وهذا 
اهلل. ففي ال�اقع اأن الكاتب الب�شرى أل يتمتع باألإلهام اإأل يف ما يتعلق بالر�شالة 
األإلهية. فاهلل يع�شمه من اخلطاأ فيما يتعلق باحلقيقة امل�حاة، ولكنه أل يبتغي 

اأن يجعل منه رجاًل كاماًل يف العل�م))).

1.https://alkalema.net/adian/adian1.htm
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 وهذا يعني اأن النظرة الكن�شية لالإجنيل يف ن�شخه األأربع تتلخ�س يف ك�نها  
كلمات م�ؤلفيها، مّتى ومرق�س ول�قا وي�حنا، وعباراتهم، وتنعك�س على ن�ش��شها 
�شخ�شياتهم ومعل�ماتهم وانفعاألتهم وما اإىل ذلك من ظروف متن�عة م�ؤثرة 
األإلهية  والرعاية  اهلل،  من  األأ�شا�شية  املفاهيم  كانت  واإن  الن�س،  �شياغة  يف 
حا�شرة يف ت�شديد هذا العمل وت�جيهه يف ما له عالقة بالهداية أل باملعل�مات 
العلمية وغريها. وتعترب الكني�شة اأي�شًا اأن ما ُذكر يف طبيعة األإجنيل من حيث 
الكيفية ال�حيانية ينطبق على �شائر الكتب املقد�شة يف العهد القدمي كالت�راة 

واملزامري )الزب�ر(. 

وهذا وا�شح مثاًل يف اإجنيل ل�قا اإذ يبداأ هذا ال�شفر بالكلمات التالية: )اإِْذ 
َنِة ِعْنَدَنا، َكَما �َشلََّمَها اإَِلْيَنا  ٍة يِف األأُُم�ِر امْلَُتَيقَّ َكاَن َكِثرُيوَن َقْد اأََخُذوا ِبَتاأِْليِف ِق�شَّ
ْعُت  َتَتبَّ َقْد  اإِْذ  ا  اأَْي�شً اأََنا  َراأَْيُت  ِلْلَكِلَمِة،  اًما  اْلَبْدِء ُمَعاِيِننَي َوُخدَّ ُمْنُذ  ِذيَن َكاُن�ا  الَّ
َ�ايِل اإَِلْيَك اأَيَُّها اْلَعِزيُز َثاُوِفيُل�ُس،  ِل ِبَتْدِقيق، اأَْن اأَْكُتَب َعَلى التَّ ُكلَّ �َشْيٍء ِمَن األأَوَّ
ِة  اْلَيُه�ِديَّ َمِلِك  ِهرُيوُد�َس  اِم  اأَيَّ يِف  َكاَن  ِبِه.  ُعلِّْمَت  الَِّذي  اْلَكاَلِم  َة  حَّ �شِ ِلَتْعِرَف 
اَباُت.  ا، َواْمَراأَُتُه ِمْن َبَناِت هاُروَن َوا�ْشُمَها اأَِلي�شَ ا ِمْن ِفْرَقِة اأَِبيَّ َكاِهٌن ا�ْشُمُه َزَكِريَّ
ِباَل  َواأَْحَكاِمِه  بِّ  الرَّ اَيا  َو�شَ َجِميِع  يِف  �َشاِلَكنْيِ  اهلِل،  اأََماَم  ْيِن  َبارَّ ِكاَلُهَما  َوَكاَنا 
َمنْيِ يِف  اَباُت َعاِقًرا. َوَكاَنا ِكاَلُهَما ُمَتَقدِّ َلْ�ٍم. َومَِلْ َيُكْن َلُهَما َوَلٌد، اإِْذ َكاَنْت اأَِلي�شَ

اِمِهَما...())). اأَيَّ

 وت�ؤّكد الكني�شة ما �شبق عند الرد على من يثريون اإ�شكالية األختالف بني 
األأناجيل األأربعة، اإذ كيف يك�ن األإجنيل كتابًا مقد�شًا ومن عند اهلل، وه� يقع 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 1، 7-1.
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يف ن�شخ متعددة ومتباينة فيما بينها، فاإن ذلك -كما تق�ل الكني�شة- يع�د اإىل 
خطاأ �شائع يف األعتقاد باأن األإجنيل ه� كتاب مّنزل من اهلل على ي�ش�ع، ومرجع 
اخلطاأ ه� عدم الدراية الكاملة مبعنى كلمة اإجنيل، فال�شيد امل�شيح مِل يكتب 
األأناجيل اأو اأي �شفر من الكتاب املقد�س، بل كل الكتاب ه� م�حى به من اهلل 
ي�شجل  اأن  القدو�س  اهلل  روح  اأوحى  والتاأديب،  للتق�مي  والت�بيخ  للتعليم  ونافع 
كّتاب األأناجيل حياة امل�شيح على األأر�س من اأربعة زوايا خمتلفة، تتكامل فيما 
بينها لت�شكل �ش�رة رائعة وفريدة ل�شخ�س ال�شيد ي�ش�ع امل�شيح. ولكل اإجنيل 

غر�شه اخلا�س به بحيث �شار يرّكز على اأم�ر ويهمل اأخرى:

املنتَظر.  ال�شرمدي  امللك  امل�شيح  ي�ش�ع ه�  اأن  اإثبات  مّتى  اإجنيل  1. غر�س 
بني  ال��شل  حلقة  اإجنيله  جعل  يه�دي،  ألوي(  اأو  )متى  األإجنيل  هذا  وكاتب 
يف  القدمية  النب�ءات  اإمتام  على  يركز  ألأنه  اجلديد،  والعهد  القدمي  العهد 
وتعليمه  املعجزي  ميالده  اإن  املل�ك.  كملك  ي�ش�ع  واأظهر  امل�شيح،  �شخ�س 

ومعجزاته وانت�شاره على امل�ت، ك�شفت عن حقيقة �شخ�شه.

ولذلك فيظهر امل�شيح ب�ش�رة وا�شحة يف لغة هذا األجنيل بلقب )ابن داود(، 
تعبري يتخلل األإجنيل كله، كما اأن به ثالثة وخم�شني اقتبا�شًا من العهد القدمي، 
لديهم  الذين  لليه�د  الب�شارة  اأر�شل  ألأنه  منه،  اأخرى  اإ�شارة  و�شبعني  و�شتًا 
النب�ات، ومِل ُيكتب هذا األإجنيل يف ت�شل�شل تاريخي، فهدفه اأن ُيظهر جليًا اأن 

ي�ش�ع ه� امل�شيح املخل�س املنتظر .

2. غر�س اإجنيل مرق�س تقدمي �شخ�شية ي�ش�ع وعمله وتعاليمه كخادم، فقد 
مّتم ي�ش�ع ب�شفته امل�شيح نب�ات العهد القدمي مبجيئة اإىل األأر�س، وه� مِل ياأت 
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ملكًا ظافرًا، بل جاء كخادم، وقد �شاعد الب�شر باإخبارهم عن اهلل واإبرائهم، 
واألأكرث من ذلك بذل نف�شه ذبيحة عن اخلطيئة، فقام باأعظم خدمة لالإن�شان.

اأول  الرومان، وه�  امل�ؤمنني  اإىل  وكتبه  ي�حنا مرق�س )يه�دي(،  الكاتب ه� 
ما مت كتابته من األأناجيل األأربعة، وعلى الرغم من اأن اإجنيل مرق�س ي�شجل 
حياة امل�شيح اخلادم، ولذلك مِل يذكر ن�شبه، فال اأحد يهتم بن�شب خادم، ولكنه 

ي�شجل من املعجزات اأكرث مما ي�شجل اأي اإجنيل اآخر.

3. غر�س اإجنيل ل�قا تقدمي و�شف دقيق عن حياة ي�ش�ع امل�شيح، وتقدميه 
كابن األإن�شان الكامل واملخلِّ�س. الكاتب ل�قا، وه� طبيب ي�ناين من امل�شيحيني 
مكان  كل  يف  وللنا�س  لالأمم  مكت�ب  األإجنيل  وهذا  اليه�د،  من  أل  األأمميني 
خ متميز كان  وزمان، وه� اأ�شمل األأناجيل، فكاتبه كطبيب مثقف ومتعلِّم وم�ؤرِّ
اأنه اأظهر اهتمامًا  ز على عالقة ي�ش�ع بالنا�س، وكيف  يهتم بالتفا�شيل، ويركِّ
املع�زين  نح�  بالغًا  وحنّ�ًا  عطفًا  واأظهر  األإن�شانية،  وبالعالقات  بهم  عميقًا 
واملتاأمّلني واخلطاة، ومِل يرف�س اأو يهمل اأحدًا مطلقًا، كما يتكّلم عن ال�شالة 
زة، واهتمام ي�ش�ع بالرجال  واملعجزات واملالئكة، ويعطي املراأة فيه مكانة متميِّ

والن�شاء واألأطفال واجلميع.

4. غر�س اإجنيل ي�حنا األإثبات القاطع اأن ي�ش�ع امل�شيح ه� )ابن اهلل(، واأن 
د(، فه�  كل من ي�ؤمن به �شينال احلياة األأبدية، ذلك ألأن )ي�ش�ع ه� اهلل املتج�شِّ
يحيا اإىل األأبد، وقبل اأن يبداأ العامِل ه� كائن وم�ج�د وحّي مع اهلل، و�شيملك 
�شّجل  من  اآخر  احلبيب،  التلميذ  زبدي  بن  ي�حنا  ه�  الكاتب  معه.  األأبد  اإىل 
يجعله  مما  به،  خا�شًا  اأ�شل�بًا  له  اأن  كما  بذاته،  قائم  ز  متميِّ ب�شكل  األأناجيل 
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وثيقة متميزة بني اأ�شفار العهد اجلديد، وينفرد بت�شجيل معجزات للم�شيح مِل 
تذكرها �شائر األأناجيل، وعددها 8 معجزات، كما اأنه أل ي�شجل �شل�شلة اأن�شاب 

ي�ش�ع اأو وألدته اأو طف�لته اأو التجربة اأو التجّلي.

اأناجيل تكلمت عن �شخ�شية واحدة، ولكن من  اأن األأربعة  مما �شبق يت�شح 
�شخ�شية  عن  خمتلفة  ج�انب  معرفة  من  التمكني  يعني  وهذا  ج�انب،  اأربعة 

امل�شيح وخدمته))).

 The Evolution of األإجنيل(  )تط�ر  كتاب  مرتجم  اإيب�س  اأحمد  ويق�ل 
The Gospel للدكت�ر )ج�ن اإين�ك باأول( John Enoch Powell يف مقدمة 

األأناجيل  كتابة  اأن  الي�م  اجلديد  العهد  علماء  بني  ال�شائد  )الراأي  الكتاب: 
األأربعة ابتداأت قبل عام 70 للميالد بقليل، وانتهت مع نهاية القرن امليالدي 
األأول، اأو بداية الثاين، ومن الباحثني من يعترب اأن من �شمن حمت�يان اإجنيل 
ي�حنا ما ه� اأقدم من اإجنيل مرق�س، مما يعني اأن ن�شًا بدائيًا من اإجنيل ي�حنا 
ُكتب اأ�شاًل قبل اإجنيل مرق�س، ثم اأعيدت كتابة هذا األإجنيل مع اإ�شافات اإليه 

يف وقت ألحق())).

األأناجيل  كتب�ا  الذين  اأن  على  دليل  من  هل  التايل:  الت�شاوؤل  اإيب�س  وطرح 
نقاط  يف  واأجاب  األأناجيل؟  لهذه  �شابقة  ما  م�شادر  على  اعتمدوا  األأربعة 

كالتايل:

1.https://www.christian-dogma.com/t1204595/-لماذا-اربعة-اناجيل-وليس-انجيل
index.html/-واحد

2. اإيب�س: تط�ر األإجنيل، �س 21.
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1. من املالحظ على األأناجيل األأربعة اأن ثالثة منها - اإجنيل متى ومرق�س 
ول�قا - تتحدث عن ي�ش�ع ب�شكل متنا�شق، على عك�س األإجنيل الرابع -اإجنيل 

ي�حنا- الذي يختلف جذريًا عن األأناجيل املتنا�شقة يف حديثه عن ي�ش�ع.

اأي�شًا  واردة  ي�ش�ع  عن  مرق�س  اإجنيل  ي�فرها  التي  األأ�شا�شية  املعل�مات   .2
ياأتي مرق�س على  اأخرى أل  اإىل جانب معل�مات  يف اإجنيلي متى ول�قا، وذلك 
ذكرها. وهذا يعني اأن اإجنيل مرق�س مِل يكن اإأل واحدًا من امل�شادر التي اعتمد 

عليها متى ول�قا يف كتابة اإجنيليهما.

م�شرتك  ه�  ما  ول�قا،  متى  اإجنيلي  يف  ال�اردة  األإ�شافية  املعل�مات  من   .3
بينهما، ومنها ما ه� خا�س باإجنيل واحد دون األآخر، وهذا يعني اأن متى ول�قا 
م�شادر  من  األآخر  وبع�شها  م�شرتك،  م�شدر  من  معل�ماتهما  بع�س  ا�شتقيا 

خمتلفة.

4. من املعل�مات ال�اردة يف اإجنيل ل�قا وحده من بني األأناجيل املتنا�شقة ما 
يرد اأي�شًا يف اإجنيل ي�حنا، لكن بكلمات اأخرى. وهذا يعني امل�شدر اخلا�س 
ي�نانية،  غري  بلغة  مكت�بًا  م�شدرًا  كان  اأي�شًا،  ي�حنا  عنه  اأخذ  والذي  بل�قا، 
ألبد اأنها كانت األآرامية، فنقل كل منهما مقاطع من هذا امل�شدر اإىل الي�نانية 
باأ�شل�به اخلا�س، اأو اأن هذا امل�شدر كان م�ج�دًا يف اأ�شله األآرامي، وكذلك يف 
-وه�  واألآخر  األأ�شل،  ي�حنا-  -وه�  منهما  واحد  فا�شتخدم  ي�نانية،  ترجمة 

ل�قا- الرتجمة الي�نانية املت�فرة له.

تاأتي من م�شدر  ي�حنا  ي�ردها  وأل  ل�قا  ي�ردها  التي  ي�ش�ع  وألدة  ق�شة   .5
ا�شتخدمه ل�قا ومِل ي�شتخدمه ي�حنا. اأو لعلها كانت جزء من امل�شدر امل�شرتك 
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بينهما، ا�شتخدمه ل�قا، ولكن مِل ي�شتخدمه ي�حنا ل�شبب ما))).

اأما م�ؤلف الكتاب -ج�ن اإين�ك باول- فقد وّظف كتابه ألإثبات عك�س ما جاء 
عن  اأخذ  الذي  ه�  مرق�س  اإجنيل  اأن  اعترب  حيث  ال�شابقة،  النتائج  بع�س  يف 
اإجنيلي متى ول�قا، واأن اإجنيل متى ه� األأقدم بينهم، واأن اإجنيلي ل�قا ومرق�س 

ا�شتقيا معل�ماتهما من اإجنيل متى فح�شب دون اأي م�شدر اآخر. 

اأن  عن  النقاب  متى  اإجنيل  لنا  )�شيك�شف  مقدمته:  يف  باول  وي�شيف 
اإما أله�تية  لغاية هي  له قد مّت حت�يره ب�شكل فادح  اأوليًا �شابقًا  هناك متنًا 
فيما  األأويل  املنت  مع  ت�ليفه  مت  قد  ذلك  عن  الناجت  الن�س  وباأن  جدلية،  اأو 
الي�م، هذا ف�شاًل عن  نراه  النهائية لالإجنيل كما  ال�شيغة  اإفراز  بغية  بعد، 
من  مراحل  عدة  ت�شمنت  �شابقة  لعمليات  نتاجًا  كان  نف�شه  األأويل  املنت  اأن 

األإ�شافات اجل�هرية())).

ل اإليها فهي )ح�شيلة درا�شة مط�لة ومتكررة ومكثفة  اأما النتائج التي ت��شّ
قمنا بها ح�ل الن�س الي�ناين ألإجنيل متى، وذلك عن طريق تطبيق اأ�شاليب 
الن�س  على  األأدبي  والنقد  القدمية(  الن�ش��س  )درا�شة  الفيل�ل�جي  النقد 

الي�ناين القدمي())).

ول� عدنا نحن اإىل الن�ش��س القراآنية التي تتحدث عن طبيعة األإجنيل فاإننا 
جندها تعرّب عنه بالكيفية التالية: 

1. اإيب�س: تط�ر األإجنيل، �س 22-21.
2. اإيب�س: تط�ر األإجنيل، �س 49.

3. اإيب�س: تط�ر األإجنيل، �س 50-49.
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ْيَنا بِِعيىََس ابِْن َمْرَيَم َوآتَيَْناُه اإِلجَِنيَل}))). 1. {َوَقفَّ

قًا لَِّما َبنْيَ يََديِْه ِمَن اتلَّْوَراةِ َوآتَيَْناُه  ْيَنا ىَلََعَ آثَارِهِم بِِعيىََس ابِْن َمْرَيَم ُمَصّدِ 2. {َوَقفَّ
قًا لَِّما َبنْيَ يََديِْه ِمَن اتلَّْوَراةِ َوُهًدى َوَموِْعَظًة ّلِلُْمتَِّقنَي،  اإِلجَِنيَل فِيِه ُهًدى َونُوٌر َوُمَصّدِ
ولَئَِك ُهُم 

ُ
نَزَل اهَلُل َفأ

َ
َّْم حََيُْكم بَِما أ نَزَل اهَلُل فِيِه َوَمن ل

َ
ْهُل اإِلجَِنيِل بَِما أ

َ
َويَْلَْحُكْم أ

الَْفاِسُقوَن}))).
يَّدتَُّك 

َ
تَِك إِْذ أ 3. {إِْذ قَاَل اهَلُل يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم اْذُكْر نِْعَميِِت َعلَْيَك َوىَلََعَ َوادَِلَ

بُِروِح الُْقُدِس تَُكّلُِم انلَّاَس يِِف الَْمْهِد َوَكْهاًل ِإَوْذ َعلَّْمُتَك الِْكَتاَب َواحْْلِْكَمَة َواتلَّْوَراةَ 
َواإِلجَِنيَل...}))).

فمن ال�ا�شح مما �شبق اأن األإجنيل اأُنزل على خ�ش��س عي�شى، ولي�س وحيًا 
عي�شى  على  اهلل  عند  من  املنزل  األإجنيل  هذا  واأن  األأربعة.  األأناجيل  لكّتاب 
امل�شيح والذي اآتاه اهلل اإياه -أل لغريه- واحد، واأن اهلل عّلم عي�شى األإجنيل كما 
ولعله  الكني�شة،  قدمته  الذي  ال�شابق  الت�ش�ر  مع  يتنافى  وهذا  الت�راة،  عّلمه 
ل اإليها )باول( من اأن لالأناجيل املت�فرة اأ�شاًل  يقرتب من النتيجة التي ت��شّ
اأقدم قد اختفى، واأنه مت التالعب والتحريف يف تلك املت�فرة بني اأيدينا الي�م، 
ومكان  وم�شدره  األأ�شلي  الن�س  ذلك  معه ح�ل طبيعة م�شم�ن  اختلفنا  واإن 
تاأليفه، حيث قال: )ل� ت�شاءل البع�س عن املكان الطبيعي لن�شاأة املنت األأ�شلي 
لالإجنيل فلن يك�ن هناك كثري من الرتدد ح�ل األإجابة: يف روما طبعًا، فاإن 

1. احلديد:27.
2. املائدة:47-46.

3. املائدة: 110.
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األأممي  العامِل  اإليها  يتجه  التي  القبلة  ك�نها  عن  ناهيك  لروما  امل�ؤيد  املناخ 
املهتدي اإىل اخلال�س على يد ي�ش�ع ميكن اأن يفيا باألإجابة ب�شكل كامل())).

برواية  )األإجنيل  يك�ن  اأن  احتمل  فقد  روما  يف  ن  املك�َّ امل�شدر  هذا  واأما 
راأ�س  ه�  هنا  اإليه  امل�شار  بطر�س  باأن  علمًا  مفق�د،  اإجنيل  وه�  بطر�س(، 

احل�اريني �شمعان، املقت�ل يف روما بح�شب رواية الكني�شة.

ثم يع�د باول ويعطي جُماأًل للرتدد ح�ل مكان �شدور الن�س األأ�شلي حيث 
يق�ل: )مع احتمال اأن يك�ن ذلك قد ح�شل يف اأرجاء اأخرى من عامِل البحر 
املت��شط())). واعترب باول اأن تاأليف هذا املنت األأ�شلي لالإجنيل قد ب��شر به قبل 
ث�رة اليه�د على احلكم الروماين، وا�شُتكمل بعد ح�شار اأور�شليم و�شق�طها، 
وبالتايل فاإن تاأليف الن�س األأ�شا�شي للمنت األأ�شلي لالإجنيل مع الن�شخ املقابلة 

املعاد �شبكها ميكن اأن يك�ن قد مت يف الفرتة التالية لعام 70م مبا�شرة. 

ومن يقراأ يف تاريخ األأناجيل يدرك اأن األأناجيل يف القرون األأوىل للم�شيحية 
دي�رنت( يف )ق�شة  يق�ل )ول  بكثري، ويف ذلك  األأربعة  اأكرث من هذه  كانت 
عدد  من  الباقية  البقية  هي  اإلينا  و�شلت  التي  اأناجيل  )األأربعة  احل�شارة(: 
األأول  القرنني  امل�شيحيني يف  اأكرب منها كثريًا، كانت يف وقت ما منت�شرة بني 
واحدة:  بنظرة  بها  األإحاطة  ول�قا، ميكن  واأناجيل متى، ومرق�س،  والثاين... 
ذلك باأن حمت�ياتها وح�ادثها ميكن ترتيبها يف اأعمدة مت�ازية »والنظر اإليها 
كلها جُمتمعة«؛ وقد كتبت كلها باللغة الي�نانية الدارجة، ومِل تكن مناذج طيبة 

1. اإيب�س: تط�ر األإجنيل، �س 74.

2. اإيب�س: تط�ر األإجنيل، �س 74.
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يف النح� اأو يف ال�شقل األأدبي.... وترجع اأقدم الن�شخ التي لدينا من األأناجيل 
األأربعة اإىل القرن الثالث. اأما الن�شخ األأ�شلية فيبدو اأنها كتبت بني عامي 60، 
120م، ثم تعر�شت بعد كتابتها مدى قرنني من الزمان اإىل اأخطاء يف النقل، 
الطائفة  وبني  بينها  الت�فيق  به  يراد  مق�ش�د  لتحريف  اأي�شًا  تعر�شت  ولعلها 
اإ�شارة ألإجنيل م�شيحي  اأغرا�شها... ول�شنا جند  اأو  النا�شخ  اإليها  التي ينتمي 
قبل عام 150 اإأل يف كتاب ببيا�س Papias ))) الذي كتب يف عام 135 اإذ يق�ل 
قال  األ�شتدألل على �شاحبها-  ي�شتطع  �شخ�شية مِل  وه�  األأكرب«-  »ي�حنا  اأن 
اإليه بطر�س( وهذا قد ي�ؤكد كالم  اأّلف اإجنيله من ذكريات نقلها  اإن مرق�س 
باول الذي مّر معنا من قبل حيث اعترب اأن اإجنيل بطر�س كان �شابقًا على متى 
و�شائر األأناجيل، واأنه امل�شدر الذي اعُتمد عليه يف الن�ش��س )وي�شيف ببيا�س 
اإىل هذا ق�له: »واأعاد مّتى كتابة الكلمات بالعربية«. والراجح اأن ب�ل�س كانت 

لديه وثيقة من هذا الن�ع، وذلك ألأنه ينقل اأحيانًا كلمات ي�ش�ع())).
بها  تعرتف  ومِل  م�ج�دة  كانت  التي  األأناجيل  من  مبجم�عة  قائمة  وهذه 
العن�انان  يك�ن  ولرمبا  امل�شادر،  بع�س  يف  ذكرها  جاء  كما  الكنائ�س  غالبية 
لكتاب واحد، وهذا األأمر يحتاج اإىل مراجعة وحتقيق. وقد مّرت علينا بع�س 
امل�شيح  وألدة  عن  احلديث  حني  األأ�شفار  هذه  بع�س  عن  املاأخ�ذة  الن�ش��س 

وطف�لته واآياته.
1. اإجنيل وألدة مرمي وطف�لة املخّل�س.

الرتكية(،  بام�كايل   = هرياب�لي�س  مدينة  )اأ�شقف  ي�ناين  م�شيحي  دين  رجل  بابيا�س   .1
)60-الن�شف األأول من القرن الثاين( له عدة جُملدات يف �شرح األأناجيل.

2. دي�رانت: ق�شة احل�شارة، ج11، �س 207.
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2. اإجنيل يعق�ب
3. حياة ي�حنا املعمداين

4. تاريخ ي��شف النّجار
5- اإجنيل الطف�لة العربي

6- ميالد مرمي
7- اإجنيل راعي هرما�س
8- اإجنيل الطف�لة لت�ما

9- اإجنيل الطف�لة الالتيني
10- اإجنيل الطف�لة العربي

11- اإجنيل مرقي�ن
12- اإجنيل امل�شريني القبطي

13- اإجنيل بطر�س
14- اإنبعاث ي�ش�ع امل�شيح
15- �شفر الروؤيا لبطر�س

16- حكمة امل�شيح
17- ح�ار املخل�س

18- اإجنيل مرمي املجدألنية
19- اإجنيل احلقيقة
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20- �شفر روؤيا اآدم
21- اإجنيل برلني املجه�ل

22- اإجنيل األإبي�نيني
23- اإجنيل نيق�دمي��س

24- التاريخ العربي لي��شف النجار
25- اإجنيل فيلب�س
26- اإجنيل متيا�س

27- األإجنيل بح�شب برنابا
28- اإجنيل برثلماو�س
29- اإجنيل اأندراو�س

30- اإجنيل يه�ذا األأ�شخري�طي
31- اإجنيل تداو�س

32- اإجنيل ح�اء
33- األإجنيل بح�شب با�شيليد�س

34- اإجنيل كرينث��س
35- اإجنيل اأبيل�س

36- اإجنيل األإنكراتيني
37- اإجنيل ه�شيثي��س
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38- اإجنيل احلقيقة
39- روؤيا ا�شتيفان��س
40- اإجنيل غماألئيل

41- اإجنيل فالنتين��س)))
يعد  بينما مِل  منها،  اأجزاء  اأو  األأ�شفار  لبع�س هذه  ُوجدت خمط�طات  وقد 

للبع�س األآخر وج�د، اأو مِل يعرث عليها اإىل األآن. 
ففي �شنة 1896 على �شبيل املثال ا�شرتى الباحث والدبل�ما�شي األأملاين كارل 
باللغة  مكت�بة  القاهرة  يف  بردي  خمط�طة   Carl Reinhardt راينهاردت 
القبطية ال�شاحلية، فتبني اأنها اإجنيل مرمي املجدلية، والتي ُتعرف اأي�شًا با�شم 
ح اأن تاريخ كتابة بني عامي 120 و180 م، اأما  خمط�طة برلني اأو اأخميم، وُرجِّ

املخط�طة فرتجع اإىل القرن اخلام�س امليالدي. 
 The Lost )وعندنا كذلك �شل�شلة )األأناجيل املفق�دة واأ�شفار عدن املن�شية
Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden املن�ش�رة 

ال�شابع  القرنني  من  األإجنليزية  الرتجمات  من  جُمم�عة  وهي   ،1926 �شنة 
ع�شر والثامن ع�شر لبع�س كتب العهد القدمي والعهد اجلديد، والتي مت جتميع 
بع�شها يف ع�شرينيات القرن التا�شع ع�شر، ثم اأعيد ن�شرها بالعن�ان احلايل 

عام 1926.
اأ�شتاذ  �شايك،  هرني  اأن  األأول  الطف�لة  اإجنيل  ح�ل  ال�شل�شلة  هذه  يف  جاء 

على  ي�شتمل  والذي  التايل  امل�قع  مراجعة  األأ�شفار  هذه  بع�س  مطالعة  يحب  ملن  وميكن   .1
 www.gnosis.org/library.html :الرتجمة األإجنليزية ملجم�عة منها
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اللغات ال�شرقية يف كامربيدج، قد قام برتجمة ون�شر هذا األإجنيل ألأول مرة 
يف عام 1697. وقد �شهد م. ألكرو�س يف �شنة 1599م اأن امل�شيحيني من اأتباع 
املذهب الن�شط�ري يف اإحدى جُمامعهم يف )اأنغاماأل(، يف جبال ماألبار )جن�ب 
الهند( كان�ا يقراأون هذا األإجنيل، كما يقراأه الن�شاطرة عادًة يف ذلك البلد. 

وي�شيف اأن اأوك�بي��س دي كا�شرتو Ocobius de Castro  قد ذكر اأنه �شاهد 
اأم�شرتدام، واأنه  اأرمني يف  اأ�شاقفة  بنف�شه اإجنيل ت�ما، كما ترجمه له رئي�س 
كان ُيقراأ يف الكثري من الكنائ�س يف اآ�شيا واأفريقيا، باعتباره األأ�شا�س ال�حيد 

ملا ي�ؤمن�ن به))).
والر�شائل  األأناجيل  مة:  املحرَّ )األأ�شفار  كتاب  يف  التفا�شيل  هذه  وُذكرت 
 The Forbidden Books The Suppressed املكب�تة للعهد اجلديد األأ�شلي
Gospels & Epistles of the Original New Testament املطب�ع �شنة 

1820 ح�ل األأناجيل املنح�لة، وكذلك يف كتب وم�اقع عديدة))).
ومثال اآخر ه� خمط�طة اإجنيل يه�ذا باللغة القبطية والتي مت اكت�شافها يف 
�شحراء بنى مزار من قبل فالحني يف اأحد الكه�ف، وذلك عام 1972. وهذه 
اإىل  املخط�طة كانت على ورق الربدي. وبعد العث�ر على املخط�طة مت بيعها 
جتار اآثار، فاأخذوا يتحرك�ن بها من مكان اإىل اآخر بحثًا عن اأعلى �شعر. ويف 
هذه الرحلة مت حفظ الربدية يف خزينة اإحدى البن�ك ل�شن�ات ط�يلة، فبداأت 

1.https://www.sacred-texts.com/bib/lbob/lbob07.htm
2.http://www.orthodox.cn/patristics/apostolicfathers/infancy1.htm
https://www.wuxialeague.com/chpater/15702/19.html
https://www.scribd.com/document/362558434/Mary-Mother-of-Jesus
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تتهراأ وتتاآكل... ويف النهاية و�شلت املخط�طة اإىل يد العلماء، الذين بداأوا يف 
جتميعها مبجه�د �شاق، ليعرف�ا يف النهاية اأنها )اإجنيل يه�ذا(. 

تاميز  ال�ا�شنطن  �شحيفة  ن�شرت   2006 اإبريل   7 يف  ال�شادر  عددهـا  ويف 
 Judas stars as 'anti-hero' in بعن�ان  مقاأًل   The Washington Times

gospel By Julia Duin  وجاء يف هذا املقال اأن اجلمعية اجلغرافية الدولية 

اأو  األأثرية  املخط�طات  اإحدى  النقاب عن  اأزاحت   National Geographic

األأناجيل التي عرث عليهـا يف املنيا يف م�شر ويع�د تاريخهـا اإىل بداية القرن 
 The Gospel اإجنيل يه�ذا  ا�شم  واأطلق على هذا األإجنيل  الثالث امليالدي. 
of Judas. وقد متت ترجمته من اللغة القبطية اإىل اللغة األإجنليزية يف نهاية 

عام 2005 واأفرج عن هذه الرتجمة يف 6 اإبريل من عام 2006م واأ�شبح هذا 
اإذ  األأربعة  األأناجيل  عن  م�شم�نه  يف  يختلف  وه�  األأ�ش�اق،  يف  يباع  األإجنيل 
بنف�شه  امل�شيح  واأن  بامل�شيح،  ال�شعي  من  األإ�شخري�طي  يه�ذا  تربئة  يت�شّمن 
كان قد طلب من يه�ذا ال��شاية مبكانه، وقد �شاأله يه�ذا عن �شبب اختياره له 
بالذات فرّد امل�شيح اأنه األأقرب اإليه من بني تالميذه. كما يعترب هذا األإجنيل 

اأن امل�شيح لي�س باإله.

وهكذا جند اأن بع�س هذه األأناجيل تذكر اأن امل�شيح تكلم يف املهد، واأنه مِل 
�شجرة  على  جال�شًا  كان  امل�شيح  واأن  له،  �شبيه  على  األأمر  وقع  واإمنا  ُي�شلب، 
ينظر وي�شحك من امل�قف الذي كان يراه، عالوة على تفا�شيل اأخرى تتعار�س 
والعقيدة امل�شيحية امل�شتقاة من اأ�شفار العهد اجلديد، ولعل هذه املفردات من  

اأ�شباب عدم األعرتاف ببع�س هذه األأ�شفار. 
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صفحتان من خمطوطة إجَنيل توما اليِت وجدت سنة 1945م يِف منطقة )جَنع 
مْحادي( جنوب مرص، واإلجَنيل نفسه مؤرخ ما بني سنة 50-100م أو 60-

140. تقول العبارة االفتتاحية يِف هذا اإلجَنيل: )تلك يِه اللُكمات اخلفية 
اليِت نطق بها يسوع اليح، وكتبها ديدموس يهوذا توما(.
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•• التعريف بأصحاب األناجيل األربعة:
العربي  لال�شم  اخت�شار  وه�  لقبه،  ومّتى  بن حلفى،  ألوي  وا�شمه  مّتى:   .1
)مثتيا( الذي يعني )عطّية َيْه�ه(، اأو )عطّية ِمْن َيْه�ه(، وه� اأحد احل�اريني 
يف  كان  األإجنيلي.  التعبري  بح�شب  امل�شيح  وتالميذ  القراآين،  التعبري  بح�شب 
األأ�شل يه�ديًا جابيًا لل�شرائب )ع�ّشارًا( مل�شلحة ال�شلطة الرومانية يف مدينة 
اجلباية  وظيفة  وكانت  دع�ته،  بدء  بعد  امل�شيح  فيها  ا�شتقر  التي  كفرناح�م 
حُمتقرة بني اليه�د، حيث اأنه باب من اأب�اب اإعانة الظَلمة ال�ثنيني املحتلني 
)الرومان(، وألأنه يغ�شب النا�س اأم�اَلهم من خالل ال�شرائب املفرو�شة عليهم 
ل�شالح دولة األحتالل ال�ثنية، وألأنه قد يلجاأ اإىل العنف والق�ة واأل�شطهاد من 
اأجل حت�شيل ال�شريبة. وجند يف اإجنيل مّتى كيفية دع�ة امل�شيح له ليك�ن من 
َتاٌز ِمْن ُهَناَك، َراأَى اإِْن�َشاًنا َجاِل�ًشا ِعْنَد َمَكاِن  ح�ارييه، قال: )َوِفيَما َي�ُش�ُع جُُمْ

َباَيِة، ا�ْشُمُه َمتَّى. َفَقاَل َلُه: »اْتَبْعِني«. َفَقاَم َوَتِبَعُه())).  اجْلِ
وقد �شّكك البع�س يف ك�ن احل�اري مّتى ه� كاتب هذه الن�شخة من األإجنيل، 
واأنه �شخ�س اآخر جُمه�ل، ول� ألحظنا العبارة ال�شابقة ف�شنجد اأنه يتحدث عن 

)اإن�شان جال�س يف مكان اجلباية( ومِل يتحدث عن نف�شه.
ول� افرت�شنا اأن كاتب ذلك األإجنيل ه� احل�اري متى، فاإنه أل ُيعلم بال�شبط 
كيف واأين ُقتل، ولكن بع�س الق�ش�س الرتاثية تروي باأنه ب�ّشر وُقتل يف �شبيل 
اإميانه يف اإثي�بيا، ق�ش�س اأخرى حتكي اأنه ُقتل يف مدينة هرياب�لي�س الي�نانية 

)بام�كايل الرتكية(. 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 9، 9.
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ُيفرت�س باأن جثمانه كان م�ج�دًا يف بلدة )كابات�شي�( يف منطقة )كامبانيا( 
القرن  اإىل مدينة )�شالرين�( عا�شمة كامبانيا يف  ُنقل  األإيطالية، وبعد ذلك 
ال�شراديب  اإحدى  األدعاء- يف  األآن -بح�شب  وه� حمف�ظ  امليالدي،  العا�شر 

ال�اقعة اأ�شفل اإحدى الكاتدرائيات هناك.
وتعني  مرق�س،  ولقبه  ي�حنا،  ا�شمه  الب�شري،  مبرق�س  وُيعَرف  مرق�س:   .2
بالالتينية: املطرقة. كان يف األأ�شل يه�ديًا ومِل يكن من احل�اريني، بل تلميذًا 
اأتباعه  كل  بني  من  امل�شيح  اختارهم  الذين  ال�شبعني  واأحد  بطر�س،  للح�اري 
للتب�شري، كما مّر معنا من قبل. ُولد يف )ق�رينا( امل�شماة األآن با�شم )�شحات( 
باإقليم )برقة( يف ليبيا، وه� ابن اأخت الر�ش�ل )برنابا(. جاء اإىل م�شر �شنة 

55 م وب�ّشر فيها. 

يعترب بح�شب التقليد الكن�شي األإ�شكندري البطريرك األأول للكني�شة القبطية 
األأرث�ذك�شية ألأنه م�ؤ�ش�شها. ُقتل �شنة 68 م يف األإ�شكندرية، و�ُشرق ج�شده من 
األإ�شكندرية اإىل اإيطاليا، لكن الكني�شة القبطية ا�شتعادت ج�شده عام 1968. 
اأخذ  مّتى  احل�اري  اأن  يعني  فهذا  مّتى،  اإجنيل  م�شدر  ه�  اإجنيله  كان  واإذا 

م�شم�ن اإجنيله عن تلميذ حل�اري اآخر!

3. ل�قا: طبيب غري يه�دي، ولد يف اأنطاكية، ومِل يكن من ح�اريي امل�شيح، 
وَيذكر يف بداية اإجنيله اأنه ينقل ما اأخذه عن الذين �شهدوا األأحداث، فه� مِل 
َنِة  امْلَُتَيقَّ األأُُم�ِر  يِف  ٍة  ِليِف ِق�شَّ ِبَتاأْ َخُذوا  اأَ َقْد  َكِثرُيوَن  َكاَن  ي�شهدها بنف�شه: )اإِْذ 
اًما ِلْلَكِلَمِة، َراأَْيُت  ِذيَن َكاُن�ا ُمْنُذ اْلَبْدِء ُمَعاِيِننَي َوُخدَّ ِعْنَدَنا، َكَما �َشلََّمَها اإَِلْيَنا الَّ
َلْيَك  َ�ايِل اإِ ِل ِبَتْدِقيق، اأَْن اأَْكُتَب َعَلى التَّ ْعُت ُكلَّ �َشْيٍء ِمَن األأَوَّ ْذ َقْد َتَتبَّ ا اإِ اأََنا اأَْي�شً
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َة اْلَكاَلِم الَِّذي ُعلِّْمَت ِبِه())).  حَّ اأَيَُّها اْلَعِزيُز َثاُوِفيُل�ُس، ِلَتْعِرَف �شِ

امللحقة  الكتب  بع�س  يف  ُذكر  ولكنه  األأربعة،  األأناجيل  يف  ِذكر  له  ي�جد  أل 
باألأناجيل �شمن العهد اجلديد، وه� )�ِشفر اأعمال الر�شل( الذي كتبه بنف�شه، 

ويف عدة ر�شائل لب�ل�س. 

وقد اختري كاأحد ال�شبعني املبع�ثني للتب�شري من قبل امل�شيح. وُيعترب يف التقليد 
الكاث�ليكي �شفيعًا لالأطباء والر�شامني، فقد كان ميتهن الطب، وُيظن باأنه كان 

ر�شامًا، وباأنه كان اأول من ر�شم اإيق�نة لل�شيدة العذراء مع الطفل ي�ش�ع. 

البيان،  األأناجيل يف  �شائر  اأرقى من  اإجنيله  وألأنه طبيب ومثقف، فقد كان 
اللغ�ية، وعن�نه يف  ي�نانية كال�شيكية راقية خالية من األأخطاء  بلغة  ُكتب  اإذ 
م�شئ�أًل  كان  اأنه  ُيحتمل  الذي  )َثاُوِفيُل�ُس(  ا�شمه  ل�شخ�س  كخطاب  البداية 
يد  على  ل�قا  ُقتل  ب�ل�س.  عن  للدفاع  تدّخل  حماميًا  بل  وقيل  كبريًا،  رومانيًا 

األمرباط�ر )نريون( �شنة 86م.

من  يعق�ب-  -واأخ�ه  كان  احلبيب،  بي�حنا  وُيعرف  زبدي:  بن  ي�حنا   .4
اأنه كان مقّربًا  ح�اريي امل�شيح. يه�دي األأ�شل و�شياد �شمك. ُتظهر األأناجيل 
عند امل�شيح، واأخذ مع بطر�س مكانة هامة يف قيادة حركة التب�شري النا�شئة من 
بعد امل�شيح، حيث بقي يف فل�شطني ملدة 12 �شنة، ثم هاجر اإىل اآ�شيا ال�شغرى 

حيث ا�شتقر يف اأف�ش�س وب�ّشر فيها.

وهي  اجلديد،  العهد  اأ�شفار  من  اأ�شفار  خم�شة  كاتب  ه�  ي�حنا  باأن  ُيعتقد 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 1، 4-1.
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الذي  ال�حيد  اأنه  ويبدو  الروؤيا.  و�شفر  الثالث،  ي�حنا  ور�شائل  ي�حنا،  اإجنيل 
مات م�تة طبيعية من بني احل�اريني، وذلك بعد اأن هِرم، وله قرب يف مدينة 

)�شلج�ق( الرتكية التي تبعد 2 كم عن مدينة اأف�ش�س التاريخية.

•• الملحقات باألناجيل األربعة:
العهد اجلديد يبداأ باألأناجيل األأربعة، ثم ُيلحق بها جُمم�عة من الكتب هي 

كالتايل:

1- �شفر اأعمال الر�شل - الكاتب ل�قا �شاحب األإجنيل

2- الر�شالة اإىل اأهل رومية - الكاتب ب�ل�س

3- الر�شالة األأوىل اإىل اأهل ك�رنث��س - الكاتب ب�ل�س

4- الر�شالة الثانية اإىل اأهل ك�رنث��س- الكاتب ب�ل�س

5- الر�شالة اإىل اأهل غالطية- الكاتب ب�ل�س

6- الر�شالة اإىل اأهل اأف�ش�س- الكاتب ب�ل�س

7- الر�شالة اإىل اأهل فيلبي- الكاتب ب�ل�س

8- الر�شالة اإىل اأهل ك�ل��شي- الكاتب ب�ل�س

9- الر�شالة األأوىل اإىل اأهل ت�شال�نيكي- الكاتب ب�ل�س

10- الر�شالة الثانية اإىل اأهل ت�شال�نيكي- الكاتب ب�ل�س

11- الر�شالة األأوىل اإىل تيم�ثاو�س - الكاتب ب�ل�س
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12- الر�شالة الثانية اإيل تيم�ثاو�س- الكاتب ب�ل�س

13- الر�شالة اإىل تيط�س- الكاتب ب�ل�س

14- الر�شالة اإىل فيلم�ن- الكاتب ب�ل�س

15- الر�شالة اإىل العربانيني- الكاتب ب�ل�س

16- ر�شالة يعق�ب- الكاتب يعق�ب بن ي��شف النجار

17- ر�شالة بطر�س األأوىل - الكاتب �شمعان بطر�س

18- ر�شالة بطر�س الثانية - الكاتب �شمعان بطر�س

19- ر�شالة ي�حنا األأوىل - الكاتب ي�حنا بن زبدي

20- ر�شالة ي�حنا الثانية - الكاتب ي�حنا بن زبدي
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21- ر�شالة ي�حنا الثالثة - الكاتب ي�حنا بن زبدي

22- ر�شالة يه�ذا - الكاتب يه�ذا تداو�س

23- �شفر روؤيا ي�حنا - الكاتب ي�حنا بن زبدي

وهناك �شك يف ن�شبة بع�س هذه األأ�شفار اإىل اأ�شحابها.

ويتم تق�شيم العهد اجلديد اإىل ق�شمني:

يحمل  الذي  اأّولها  عدا  ما  امللحقة  األأ�شفار  كل  وهي  التعليمية:  األأ�شفار   -1
عن�ان )�شفر اأعمال الر�شل(. وهذه األأ�شفار تركز على اجلانب التعليمي وبيان 

معامِل الر�شالة امل�شيحية.

التاريخية: األأناجيل األأربعة. واأخذت هذا األ�شم ألأنها اهتّمـت  2- األأ�شفار 
ببيان حياة امل�شيح وحكاية �شريته وبع�س اأق�اله وو�شاياه وم�اعظه، باألإ�شافة 
اإىل )�ِشفر اأعمال الر�شل( الذي يتحّدث عّما جرى بعد حادثة ال�شلب وجانب 
ن�احي  اأيديهم يف  امل�شيحية على  الر�شالة  ون�شر  وب�ل�س  من �شرية احل�اريني 

فل�شطني ويف ن�اٍح من �شمال اأفريقيا و�ش�رية واأنطاكية وروما وغريها.

•• قانونية األناجيل األربعة:
مَتى مت حتديد قان�نية اأ�شفار العهد اجلديد، وأل�شيما األأناجيل األأربعة بحيث 

�شارت هي الكتب املقد�شة املعرتف بها كن�شيًا دون �ش�اها؟ 

تذكر دائرة املعارف الكتابية حتت عن�ان )الرتجمات الالتينية(: )ويجب 
اأن نعلم اأنه يف القرون األأوىل، مِل يعرف�ا الكتاب املقد�س كاماًل يف كتاب واحد، 
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والروؤيا -من  ب�ل�س،  األأناجيل، واألأعمال والر�شائل اجلامعة، ور�شائل  فكانت 
العهد اجلديد-، والت�راة، واألأ�شفار التاريخية، واملزامري - من العهد القدمي 

- كل جُمم�عة منها يف خمط�طة على حدة())).
للعهد  الي�ش�عية  بالطبعة  العهد اجلديد  ما جاء يف )مدخل  األآراء  من بني 
األأناجيل،  جمع  تاأخر  بينما  الر�ش�ل  ب�ل�س  ر�شائل  جمع  اأوأًل  )مت  اجلديد(: 
فلي�س هناك قبل ال�شنة 140م اأي �شهادة تثبت اأن النا�س عرف�ا جُمم�عة من 

الف�ش�ل األإجنيلية املكت�بة())).
بالعهد  اخلا�شة  األأ�شفار  قان�نية  حتديد  يتم  مِل  اأنه  الراأي  هذا  وتف�شيل 
ومِل  ط�ياًل،  وقًتا  وا�شتغرق  دفعات،  على  ذلك  مت  اإمنا  واحدة،  دفعة  اجلديد 
ألإقرار  ط�ياًل  وقتًا  احتاجت  التي  األأ�شفار  لبع�س  بالن�شبة  �شهاًل  األأمر  يكن 
قان�نيتها، وقد رف�شت الكني�شة كمًا �شخمًا من الكتب املنح�لة املزيفة، والتي 
الدقيق  الفرز  من  بد  أل  وكان  اخلداع،  من  كن�ع  الر�شل  األآباء  اأ�شماء  حملت 
جدًا، واألإجماع العام على قان�نية كل �شفر على حدة، ولذلك ا�شتغرقت بع�س 
األأ�شفار نح� قرنني من الزمان ألإقرار قان�نيتها، وهذا أل ُيعد عيبًا، اإمنا يك�شف 
عن مدى اأمانة ودقة وجدية امل�شيحيني يف تقرير قان�نية �شفر معني... وقد مرَّ 

اإقرار قان�نية اأ�شفار العهد اجلديد بعدة مراحل:
اأوأًل: ر�شائل ب�ل�س الر�ش�ل

1.https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/new-tes-
tament/61.html
2.https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/new-tes-
tament/61.html
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ثانيًا: األأناجيل األأربعة و�شفر األأعمال
ثالثًا: ر�شالتي بطر�س األأوىل وي�حنا األأوىل

رابعًا: األأ�شفار ال�شبعة التي تاأخر األعرتاف بها:
        1ــ الر�شالة اإىل العربانيني

        2ــ ر�شالة يعق�ب
3ـــ ر�شالة بطر�س الثانية  

4و5 - ر�شالتا ي�حنا الثانية والثالثة  
6ــ ر�شالة يه�ذا  

7ــ روؤيا ي�حنا  
واأُقرت قان�نية األأناجيل األأربعة مع نهاية القرن األأول امليالدي طبقًا للمعايري 

القان�نية اخلم�شة))).
ل عليها(  ويذكر )نبيل نيق�أل ج�رج( يف كتابه )األأناجيل األأربعة ملاذا أل ُيع�َّ
األإمرباط�ر  ق�شطنطني  فيـه  اأمــر  الذي  325م،  عام  نيقية  جُممع  )قرار  اأن 
الروماين، بحرق جميع ن�شخ اإجنيل امل�شيح »عليه ال�شالم«، واإقرار اأربعة ُكتب 
اأخرى من اأ�شل عدة كتب كانت ُتعرف اآنذاك، فاأطلق عليها كلمة اإجنيل بدأًل 
ال�قت هذا  الن�شارى منذ ذلك  فاعتربها  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح  اإجنيل  من 

اإجنيل امل�شيح نف�شه())).

1.https://st-takla.org/books/helmy-elkommos/biblical-criticism/new-tes-
tament/61.html

2. نبيل نيق�أل چ�رج: األأناجيل األأربعة ملاذا أل ُيع�ل عليها، �س 8.
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وميكن الق�ل اأن بع�س ما جنده يف األأناجيل احلا�شرة يف العهد اجلديد قد 
يك�ن فعاًل من كتاب اهلل املنزل على امل�شيح »عليه ال�شالم« بغ�س النظر عن 
وجهة النظر امل�شيحية ال�شائدة باأنه من ال�حي األإلهي لكتاب األأناجيل. فعلى 
�شبيل املثال حينما ي�شت�شهد القراآن الكرمي مبا يف األإجنيل من مثل للم�ؤمنني 
والكفار وت�شبيه ذلك بال�شجرة والذي مّر معنا �شمن األأمثال األإجنيلية ليدل 
على اأن هذا الن�س كان يف األأ�شل من األإجنيل األأ�شلي، اأي من الكتاب املنزل 
متى  اإجنيل  يف  حا�شرًا  املثل  هذا  جند  حيث  ال�شالم«،  »عليه  امل�شيح  على 
َة  َحبَّ َماَواِت  ال�شَّ َمَلُك�ُت  »ُي�ْشِبُه  َقاِئاًل:  اآَخَر  َمَثاًل  َلُهْم  َم  )َقدَّ التالية:  بال�ش�رة 
َمَتى  َولِكْن  اْلُبُزوِر.  َجِميِع  َغُر  �شْ اأَ َوِهَي  َحْقِلِه،  َوَزَرَعَها يِف  اإِْن�َشاٌن  اأََخَذَها  َخْرَدل 
َماِء َتاأِْتي َوَتَتاآَوى يِف  رُي �َشَجَرًة، َحتَّى اإِنَّ ُطُي�َر ال�شَّ ْت َفِهَي اأَْكرَبُ اْلُبُق�ِل، َوَت�شِ مَنَ

اِنَها«())). اأَْغ�شَ

رمَُْحَاء  ارِ  الُْكفَّ ىَلََعَ  اء  ِشدَّ
َ
أ َمَعُه  ِيَن  َواذَّلَّ اهَللِ  رَُّسوُل  ٌد  َمَّ {حُمُّ الكرمي:  القراآن  ويف 

ًدا يَْبَتُغوَن َفْضال ّمَِن اهَللِ َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم يِِف وُُجوهِِهم ّمِْن  ًعا ُسجَّ بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركَّ
َفآَزَرُه  ُه 

َ
َشْطأ ْخَرَج 

َ
أ َكَزْرٍع  اإِلجَِنيِل  يِِف  َوَمَثُلُهْم  اتلَّْوَراةِ  يِِف  َمَثُلُهْم  َذلَِك  ُجوِد  السُّ َثِر 

َ
أ

ِيَن آَمُنوا  اَر َوَعَد اهَلُل اذَّلَّ رَّاَع يَِلَِغيَظ بِِهُم الُْكفَّ َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتَوى ىَلََعَ ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ
ْجًرا َعِظيًما}))).

َ
ْغِفَرةً َوأ احِْلَاِت ِمْنُهم مَّ َوَعِمُلوا الصَّ

وكذلك مَثل ول�ج اجلمل يف �َشّم اخَلياط، والذي مّر معنا اأي�شًا، حيث ن�شح 
له:  فقال  األأخروية،  ال�شعادة  على  للح�ش�ل  امل�عظة  طلب  ثريًا  �شابًا  امل�شيح 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 13، 32-31.
2. الفتح:29.
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َك، َواأَِحبَّ َقِريَبَك  وِر. اأَْكِرْم اأََباَك َواأُمَّ )أَل َتْقُتْل. أَل َتْزِن. أَل َت�ْشِرْق. أَل َت�ْشَهْد ِبالزُّ
ُيْعِ�ُزين  َفَماَذا  َحَداَثِتي.  ُمْنُذ  َحِفْظُتَها  ُكلَُّها  »هِذِه   : ابُّ ال�شَّ َلُه  َقاَل  َكَنْف�ِشَك«. 
َواأَْعِط  اأَْماَلَكَك  َوبْع  َفاْذَهْب  َكاِماًل  َتُك�َن  اأَْن  َرْدَت  اأَ »اإِْن  َي�ُش�ُع:  َلُه  َقاَل  َبْعُد؟« 
ابُّ اْلَكِلَمَة  ا �َشِمَع ال�شَّ َماِء، َوَتَعاَل اْتَبْعِني«. َفَلمَّ اْلُفَقَراَء، َفَيُك�َن َلَك َكْنٌز يِف ال�شَّ

ُه َكاَن َذا اأَْمَ�ال َكِثرَيٍة(.  ى َحِزيًنا، ألأَنَّ َم�شَ

ُه َيْع�ُشُر اأَْن َيْدُخَل  قَّ اأَُق�ُل َلُكْم: اإِنَّ ثم عّلق امل�شيح على ما جرى قائاًل: )»احْلَ
اإِْبَرٍة  َثْقب  ِمْن  َجَمل  ُمُروَر  اإِنَّ  ا:  اأَْي�شً َلُكْم  َواأَُق�ُل  َماَواِت!  ال�شَّ َمَلُك�ِت  اإِىَل  َغِنيٌّ 

ىَل َمَلُك�ِت اهلِل!«())). ْن َيْدُخَل َغِنيٌّ اإِ اأَْي�َشُر ِمْن اأَ

بُواْ  َكذَّ ِيَن  اذَّلَّ »تعاىل«: {إِنَّ  يق�ل  الكرمي حيث  القراآن  املعنى يف  وجند هذا 
يَلَِج  اجْْلَنََّة َحيِتَّ  يَْدُخُلوَن  َماء َوالَ  ْبَواُب السَّ

َ
أ لَُهْم  ُتَفتَُّح  َعْنَها الَ  واْ  َواْسَتْكرََبُ بِآيَاتَِنا 

اجْْلََمُل يِِف َسّمِ اخْلَِياِط َوَكَذلَِك جََنِْزي الُْمْجرِِمنَي}))).

•• إنجيل برنابا:
)اإجنيل  ا�شم  يحمل  كتاب  األإ�شالمي  ال��شط  يف  الع�شرين  القرن  يف  ظهر 
بالنبي  الت�شريح  ويت�شّمن  اإيطايل،  اأ�شل  من  العربية  اإىل  مرتَجم  برنابا( 
حممد »�شلى اهلل عليه واآله« عدة مرات، من بني ذلك ما جاء يف األإ�شحاح 44 
منه: )وملا راأيته امتالأت عزاء قائاًل : ياحممد ليكن اهلل معك، وليجعلني اأهاًل 
اأن اأحل �شري حذائك. ألأين اإذا نلت هذا �شرت نبيًا عظيمًا وقدو�س اهلل()))، 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 19، 24-18.
2. األأعراف:40.

3. اإجنيل برنابا، األإ�شحاح 44، 31-30.
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ويف األإ�شحاح 54: )ثم يحيي اهلل بعد ذلك �شائر األأ�شفياء الذين ي�شرخ�ن: 
اذكرنا ياحممد! فتتحرك الرحمة يف ر�ش�ل اهلل ل�شراخهم()))، ويف األإ�شحاح 
220: )و�شيبقى هذا اإىل اأن ياأتي حممد ر�ش�ل اهلل الذي متى جاء ك�شف هذا 

اخلداع للذين ي�ؤمن�ن ب�شريعة اهلل())). 
وق�شة هذا الكتاب كما ذكرها املرتجم د. خليل �شعادة يف مقدمته تتلّخ�س 
اأحد  ط�لند(  )كرمير  ه�  األإيطالية  الن�شخة  هذه  على  عرث  من  اأّول  اأن  يف 
�شنة  فاأخذها  اأم�شرتدام،  فى  وقتئذ  وكان مقيمًا  برو�شيا)))،  م�شت�شارى ملك 
اأربع  اأهداها بعد  اأحد م�شاهري وجهاء املدينة املذك�رة، ثم  1709 من مكتبة 
ومعاركه  على كرثة حروبه  كان  الذى  �شاف�ي(،  )اأي�جني  األأمري  اإىل  �شن�ات 
هذه  انتقلت  ثم  التاريخية،  واألآثار  بالعل�م  ال�لع  �شديد  ال�شيا�شية  وم�شاغله 
الن�شخة مع �شائر مكتبة األأمري اأي�جني اإىل مكتبة البالط امللكي يف فيينا �شنة 
1738. ويف اأوائل القرن الثامن ع�شر، ُعرث على ن�شخه اأخرى باللغة األإ�شبانية 
اأهداها  قد  وكان  ر�ش�مها،  وُدر�شت  اآثارها  ُطم�شت  �شفحة،   124 فى  وتقع 
تناولها  ثم  ال�شهري )�شايل(،  امل�شت�شرق  اإىل  الدكت�ر )هلم( من )همب�شري( 
بعد �شايل الدكت�ر )منكه��س( اأحد اع�شاء كلية امللكة فى اأك�شف�رد فنقلها اإىل 
األإجنليزية، ثم دفع الرتجمة مع األأ�شل اىل الدكت�ر )ه�ايت( اأحد م�شاهري 

األأ�شاتذة. 
اأنه قارن بني بع�س الفقرات التي نقلها الدكت�ر )ه�ايت(  وذكر د. �شعادة 

1. اإجنيل برنابا، األإ�شحاح 54، 10-9.
2. اإجنيل برنابا، األإ�شحاح 220،20.

3. برو�شيا مملكة اأملانية )1701 - 1918( ت��شعت يف بع�س فرتاتها ف�شمت النم�شا وغريها.
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باألإجنليزية عن األإ�شبانية، مع ما يقابلها من الرتجمة األإجنيزية عن األإيطالية 
اإأل يف  يَر بينهما فرقًا ي�شتحق الذكر  اأن الرتجمة متطابقة تقريبًا ومِل  ف�جد 

م�ردين.
القرن  بداية  يف  برنابا  اإجنيل  خرب  �شاع  ملا  باأنه  �شعادة  الدكت�ر  واأ�شاف 
الثامن ع�شر اأحدث دويًا عظيمًا يف اأندية الدين والعلم، وأل �شيما يف اإنكلرتا، 
اإىل  اأقرب  بع�شها  كان  مناق�شات  العلماء  بني  واحتدمت  اجلدل  ب�شاأنه  فكرث 

التخر�شات واألأوهام منه اإىل املباحث العلمية))).

وقد هّلل البع�س يف ال��شط األإ�شالمي وا�شتب�شر خريًا بهذا الكتاب ألأنه يثبت 
�شّحة ما جاء يف القراآن الكرمي من اأن امل�شيح ب�ّشر بالنبي حممد، معتربين اأنه 
الن�شخة ال�شحيحة من األإجنيل. ول� اأنهم ترّيث�ا قلياًل واّطلع�ا على م�شم�ن 
الكتاب لرتّددوا األف مرة قبل اأن يعتربوه األإجنيل ال�شحيح النازل على امل�شيح 
واأق�ال قبيحة أل  واأ�شاطري وخرافات  اأباطيل  عي�شى ابن مرمي ملا يحت�يه من 
تليق باأن تك�ن �شادرة عن امل�شيح ف�شاًل عن الذات األإلهية، ألأننا ن�ؤمن -بح�شب 
الن�س القراآين- اأن األإجنيل كتاب اهلل املنَزل على امل�شيح، أل اأنه كتاب يرويه 

اأحد ح�ارييه عن �شرية امل�شيح كما ه� األجتاه ال�شائد لدى امل�شيحيني.

وهذه النقطة بالذات هي اأّول �شدمة ملن يقراأ اإجنيل برنابا اإذ يبداأ يف الن�شخة 
املطب�عة برتجمة الدكت�ر خليل �شعادة ل�شنة 1908م كالتايل: )برنابا ر�ش�ل 
وعزاءًا.  �شالمًا  األأر�س  �شكان  جلميع  يتمّنى  امل�شيح  امل�شمى  النا�شري  ي�ش�ع 
اأيها األأعزاء اإن اهلل العظيم العجيب قد افتقدنا يف هذه األأيام األأخرية بنبّيه 

1. اإجنيل برنابا، مقدمة املرتجم، ال�شفحات ج- و.
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ذريعة  ال�شيطان  اتخذها  التي  واألآيات  للتعليم  عظيمة  برحمة  امل�شيح  ي�ش�ع 
لت�شليل كثريين بدع�ى التق�ى، مب�ّشرين بتعليم �شديد الكفر، داعني امل�شيح 

ابن اهلل، وراف�شني اخلتان الذي اأمر به اهلل دائمًا....())).

ويف الن�س املحقق من قبل )�شيف اهلل اأحمد فا�شل( ل�شنة 1970م جاءت 
الكتاب كالتايل: )األإجنيل ال�شحيح لعي�شى امل�شمى امل�شيح نبي جديد  بداية 
ي�ش�ع  ر�ش�ل  برنابا  ر�ش�له  برنابا  رواية  بح�شب  العامِل  اإىل  اهلل  من  مر�شل 
اأيها  وعزاء  �شالما  األأر�س  �شكان  جلميع  يتمنى  امل�شيح  امل�شمى  النا�شري 

األأعزاء اإن اهلل العظيم العجيب...())).

برنابا،  رواية  الكتاب  اأن  الن�شختني-  -من  املقطع  هذا  من  ال�ا�شح  فمن   
ولي�س كالم اهلل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية اأنها متاأخرة زمنًا عن )رفع( 

امل�شيح، ألأن اّدعاء ك�نه ابنًا هلل وقع يف فرتة اأعقبت ذلك.

واأما ما ت�شمنه الكتاب من اأباطيل فيمكن األإ�شارة اإىل بع�شها:

اهلل:  قال  )حينئذ  اآدم:  خلق  ق�شة  �شمن  األإن�شان  �شّرة  تك�ين  خرافة   .1
ال�شيطان  وب�شق  لكم.  رحمة  عندي  لي�س  ألأنه  املالعني،  اأيها  عني  ان�شرف�ا 
اأثناء ان�شرافه على كتلة الرتاب فرفع جربيل ذلك الب�شاق مع �شئ من الرتاب 

فكان لالإن�شان ب�شبب ذلك �شّرة يف بطنه())).

تلك  جربيل  املالك  وطّهر  ال�شيطان  اهلل  طرد  )ملا  الكلب:  خلق  خرافة   .2

1. اإجنيل برنابا، األإ�شحاح 1 ، 2-1.

2. اإجنيل برنابا، األإ�شحاح 1 ، 2-1.
3. اإجنيل برنابا، األإ�شحاح 35، 26-25.
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من  حي  �شيء  كل  اهلل  خلق  ال�شيطان،  عليها  ب�شق  التي  الرتاب  من  الكتلة 
احلي�انات التي تطري ومن التي تدب وت�شّبح، وزّين العامِل بكل ما فيه، فاقرتب 
ال�شيطان ي�مًا ما من اأب�اب اجلنة، فلما راأى اخليل تاأكل الع�شب اأخربها اأنه 
اإذا تاأتي لتلك الكتلة من الرتاب اأن ي�شري لها نف�س اأ�شابها �شنك، ولذلك كان 
من م�شلحتها اأن تدو�س تلك القطعة من الرتاب على طريقة أل تك�ن بعدها 
�شاحلة ل�شيء، فثارت اخليل واأخذت تعدو ب�شدة على تلك القطعة من الرتاب 
التي كانت بني الزنابق وال�رود، فاأعطى اهلل من َثم روحًا لذلك اجلزء النج�س 
من الرتاب الذي وقع عليه ب�شاق ال�شيطان الذي كان اأخذه جربيل من الكتلة، 

واأن�شاأ الكلب فاأخذ ينبح())).

3. خرافة كتابة ال�شهادتني على اأظافر اآدم: )ثم اأعطى اهلل نف�شه لالإن�شان 
انت�شب  فلما  القّدو�س.  ا�شمك  تبارك  ربنا  اللهم  ترمّّن:  كلها  املالئكة  وكانت 
اهلل،  اإأل  اإله  أل  ها:  ن�شُّ كال�شم�س  تتاألق  كتابة  اله�اء  يف  راأى  قدميه  على  اآدم 
وحممد ر�ش�ل اهلل. ففتح حينئذ اآدم فاه وقال: اأ�شكرك اأيها الرب اإلهي ألأنك 
تف�شلت فخلقتني، ولكن اأ�شرع اإليك اأن تنباأين ما معنى هذه الكلمات: حممد 
اأول  اأنك  لك  اأق�ل  واإين  اآدم،  يا عبدي  بك  اهلل: مرحبًا  فاأجاب  ر�ش�ل اهلل؟ 
ان�شان ُخلقت، وهذا الذي راأيته اإمنا ه� ابنك الذي �شياأتي اإىل العامِل بعد األآن 
ب�شنني عديدة، و�شيك�ن ر�ش�يل الذي ألأجله خلقُت كلَّ األأ�شياء، الذي متى جاء 
�شيعطي ن�رًا للعامِل الذي كانت نف�شه م��ش�عة يف بهاء �شماوي �شتني األف �شنة 
قبل اأن اأخلق �شيئًا. ف�شرع اآدم اإىل اهلل قائاًل: يا رب، هبني هذه الكتابة على 

1. اإجنيل برنابا، األإ�شحاح 39، 12-3.
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اإبهاميه، على  الكتابة على  األأول تلك  األإن�شان  اأ�شابع يدي. فمنح اهلل  اأظفار 
ه: أل اإله اإأل اهلل، وعلى ظفر اإبهام اليد الي�شرى  ظفر اإبهام اليد اليمنى ما ن�شّ
الكلمات،  هذه  اأب�ّي  بحنّ�  األأّول  األإن�شان  فقّبل  اهلل.  ر�ش�ل  حممد  ه:  ن�شّ ما 

وم�شح عينيه وقال: ب�رك ذلك الي�م الذي �شياأتي فيه اإىل العامِل())).

4. خرافة خلق ح�اء من �شلع اآدم: )فلما راأى اهلل األإن�شاَن وحَده قال: لي�س 
ح�شنًا اأن يك�ن وحده، فلذلك نّ�مه واأخذ �شلعًا من جهة القلب، ومالأ امل��شع 
حلمًا، فخلق من تلك ال�شلع ح�اء وجعلها امراأة ألآدم. واأقام الزوجني �شيدّي 

اجلنة())).

اإىل  فاقرتب  غيظًا  متّيز  بذلك  ال�شيطان  علم  فلما   ...( احلّية:  خرافة   .5
باب اجلنة حيث كان احلار�س حية خُم�فة، لها ق�ائم كَجمل، واأظافر اأقدامها 
حمّددة من كل جانب كم��شى، فقال لها العدو: ا�شمحي يل باأن اأدخل اجلنة. 
اأجابت احلية: وكيف اأ�شمح لك بالدخ�ل وقد اأمرين اهلل باأن اأطردك؟ اأجاب 

ال�شيطان... ())).

وعليه، فاإننا اإذا كنا نحن وهذا الكتاب املطب�ع باللغة العربية بدًء من �شنة 
1908م فاحلق ه� اأننا أل ن�شتطيع قب�له باأي نح�، اإأل اأن الدكت�ر وديع اأحمد، 
وه� يف األأ�شل م�شيحي ورجل دين م�شري ثم اأ�شلم وغرّي ا�شمه، يق�ل: )لقد 
الدكت�ر خليل  اأي  الن�شراين(  األأدلة على تالعب املرتجم  الكثري من  وجدت 

1. اإجنيل برنابا، األإ�شحاح 39، 28-13.

2. اإجنيل برنابا، األإ�شحاح 39، 35-29.
3. اإجنيل برنابا، األإ�شحاح 40، 5-1.
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الكتاب  ويف�شد  الن�شارى  عقائد  بع�س  فيها  يثبت  لكي  الرتجمة  )يف  �شعادة 
ويجعل امل�شلمني اأي�شا يرف�ش�نه. ويت�شح من هذه املقدمة اأن اأ�شل هذا الكتاب 
األإيطالية-  باللغة  الفاتيكان -كان  بابا  بال�شدفة يف مكتبة   َعرث عليه راهب 
ومن هذه  األإجنليزية  اإيل  اإجنليزي برتجمته  كهنة -مطران-  رئي�س  قام  ثم 
الرتجمة األإجنليزية ترجم خليل �شعادة اإىل العربية، واأرى اأنه من امل�شتحيل اأن 
يق�م ن�شرانيان برتجمة مثل هذا الكتاب املناه�س لعقيدتهما بدون التالعب 
فيه، كما اأنهم اعتادوا على تغيري كالم كتبهم يف كل ع�شر، ومن اأدلة تالعب 

املرتجم الن�شراين يف ترجمة هذا الكتاب، وهم اأكرث من 50 دليل))):

1-  اأنه ذكر يف اله�ام�س اأنه ترجم من األأ�شل األإيطايل واألأ�شل األأ�شباين 
لهذا األإجنيل، بينما ه� قام بالرتجمة من الن�شخة األإجنليزية، بينما األأ�شل 
األأ�شباين مطم��س وناق�س باعرتاف املرتجم يف املقدمة. بل وقال اإنه أل وج�د 
له، وكذلك األأ�شل األإيطايل أل وج�د له بعد اأن اأخذه الراهب الذي اأ�شلم بعد 

اأن قراأه، كما ذكر املرتجم يف املقدمة اأي�شًا.

اأنه غرّي كالم الن�شخة  2-  اعرتاف املرتجم يف اله�ام�س -مرارًا عديدة- 
 199 ف�شل  هام�س  ويف  األأ�شل-  و�ش�ح  عدم  -بحجة  الرتجمة  عند  األأ�شلية 
كثريًا  فعل ذلك  اأنه  اأي  الرتجمة-  املرتجم -وجرينا على ذلك يف هذه  كتب 

وغرّي كل ما أل يعجبه. هذه عدم اأمانة.

3-  ترجم كلمات كثرية باأ�شل�ب غريب لت�ش�يه معاين الكتاب، مثل : بدأًل من 
الق�َشم باهلل احلي كما جاء يف الت�راة يكتب: لَعْمر اهلل، وكتب غناء اهلل بدأًل 

1. اخللل يف العبارة لغ�يًا ونح�يًا من الكاتب نف�شه.
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من غني اهلل. و غري ذلك الكثري())). ثم ذكر الكاتب مالحظات اأخرى نقدية 
اعتربها مثبتة لكالمه ح�ل وق�ع التحريف على يد املرتجمني.

ولكن اإن �شّحت مالحظات الدكت�ر وديع، فلماذا مِل يقم املرتجم من األأ�شل 
بحذف امل�ارد التي جاء فيها ذكر النبي حممد »�شلى اهلل عليه واآله« لرييح 
الن�ش��س  ويغرّي  ويحذف  وي�شيف  الرتجمة  يف  يتالعب  اأن  من  بدأًل  نف�شه 

األأخرى ال�اردة يف الكتاب؟

و�ش�اء قبلنا ترجمة د. �شعادة عن الرتجمتني األإيطالية واألإ�شبانية اأم قبلنا 
عن  �شاقطًا  �شيك�ن  باأيدينا  املت�ّفر  الكتاب  فاإّن  وديع،  الدكت�ر  مالحظات 

األعتبار يف احلالتني، وأل ي�شح األعتماد عليه كما ه� وا�شح.

1.https://quran-m.com/دراسة-في-كتاب-برنابا-المدعو-إنجيل-برن
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َصلَُبوُه  َوَما  َقَتُلوُه  َوَما  اهَللِ  رَُسوَل  َمْرَيَم  اْبَن  ِعيىََس  الَْمِسيَح  َقَتلَْنا  إِنَّا  {َوقَْولِِهْم 
ِيَن اْخَتلَُفواْ فِيِه لَىَِف َشّكٍ ّمِْنُه َما لَُهم بِِه ِمْن ِعلٍْم إاِلَّ اّتَِباَع  َولَِكن ُشّبَِه لَُهْم ِإَونَّ اذَّلَّ

ّنِ َوَما َقَتُلوُه يَِقيًنا}))). 
الظَّ

اإىل احلياة بعد  اأي ع�دته  ُيعرف بعن�ان قيامة امل�شيح،  حادثة ال�شلب وما 
الق�شايا  من  ُتعّد  ال�شماء،  اإىل  اأيام  عدة  بعد  رفعه  ثم  ال�شليب،  على  م�ته 
املح�رية واملركزية والهامة، اإن مِل تكن األأهم على األإطالق من بني كل ما له 
عالقة ب�شرية امل�شيح عي�شى بن مرمي »عليه ال�شالم«، وبالعقيدة امل�شيحية التي 
ت�شّكلت ألحقًا وا�شتمّرت اإىل هذا الي�م عند األأعم األأغلب من امل�شيحيني. وهذا 
يعني اأن حلادثة ال�شلب ُبعدًا تاريخيًا، واآخر عقديًا، وبحثنا هذا يعتني بالُبعد 

األأول، دون اإهمال للُبعد الثاين ولكن مع مراعاة األخت�شار واألإجمال فيه.

1. الن�شاء:157.
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ومرجعنا األأول يف العر�س، ه� األأناجيل األأربعة، ثم األأناجيل غري املعرَتف 
بها، ثم القراآن الكرمي، ثم الروايات األإ�شالمية، مع األإ�شارة اإىل بع�س كلمات 

امل�ؤرخني والباحثني يف األأثناء.
جاء و�شف احلدث يف اإجنيل مّتى )األإ�شحاحات 26-28( مبا ميّثل نهاية 
روايته لالإجنيل. فبعد ِذكر �شئ من تفا�شيل جل�شٍة جمعت امل�شيح باحل�اريني 
حيث خرج�ا من م�اجهة مع جمع من كهنة الهيكل والفري�شيني والكتبة وعامة 
النا�س، بداأ امل�شيح ُيخرب عن اأحداث م�شتقبلية �شتقع على امل�ؤمنني به وباليه�د 
وباأور�شليم/القد�س والهيكل، مع �شئ من األأمثال وامل�اعظ: )َومَلَّا اأَْكَمَل َي�ُش�ُع 
َواْبُن  ُح،  اْلِف�شْ َيُك�ُن  َيْ�َمنْيِ  َبْعَد  ُه  اأَنَّ »َتْعَلُم�َن  ِلَتاَلِميِذِه:  َقاَل  ُكلََّها  األأَْقَ�اَل  هِذِه 
ْعب  ال�شَّ َو�ُشُي�ُخ  َواْلَكَتَبُة  اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َشاُء  اْجَتَمَع  ِحيَنِئٍذ  َلَب«.  ِلُي�شْ ُي�َشلَُّم  األإِْن�َشاِن 
ْكٍر  مِبَ َي�ُش�َع  �ِشُك�ا  مُيْ ِلَكْي  َوَت�َشاَوُروا  َقَياَفا،  ُيْدَعى  الَِّذي  اْلَكَهَنِة  َرِئي�ِس  َداِر  اإِىَل 

ْعِب«(.  ُهْم َقاُل�ا: »َلْي�َس يِف اْلِعيِد ِلَئالَّ َيُك�َن �َشَغٌب يِف ال�شَّ َوَيْقُتُل�ُه. َولِكنَّ
ا  القراآن حيث يق�ل اهلل »تعاىل«: {َفلَمَّ اإجماأًل ي�شري  امل�شهد  اإىل هذا  ولعل 
نَصاُر اهَللِ 

َ
نَصارِي إىََِل اهَللِ قَاَل احْْلََوارِيُّوَن حََنُْن أ

َ
َحسَّ ِعيىََس ِمْنُهُم الُْكْفَر قَاَل َمْن أ

َ
أ

َمَع  َفاْكُتْبَنا  َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل  نَزلْْت 
َ
أ بَِما  َربََّنا آَمنَّا  نَّا ُمْسلُِموَن، 

َ
بِأ َواْشَهْد  آَمنَّا بِاهَللِ 

اهِِديَن، َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اهَلُل َواهَلُل َخرْيُ الَْماكِِريَن}))). الشَّ

•• خيانة يهوذا:
بيت عنيا/العيزرية مع  املجاورة  البلدة  اإىل  اأور�شليم/القد�س  امل�شيح  غادر 
ح�ارييه، وان�شّل من بينهم يه�ذا: )ِحيَنِئٍذ َذَهَب َواِحٌد ِمَن األْثَنْي َع�َشَر، الَِّذي 

1. اآل عمران:54-52.
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ْن ُتْعُط�ين  ، اإِىَل ُروؤَ�َشاِء اْلَكَهَنِة َوَقاَل: »َماَذا ُتِريُدوَن اأَ ُيْدَعى َيُه�َذا األإِ�ْشَخْرُي�ِطيَّ
ِة. َوِمْن ذِلَك اْلَ�ْقِت َكاَن َيْطُلُب  َلْيُكْم؟« َفَجَعُل�ا َلُه َثاَلِثنَي ِمَن اْلِف�شَّ َواأََنا اأُ�َشلُِّمُه اإِ

ًة ِلُي�َشلَِّمُه(. ُفْر�شَ

•• االجتماع حول المائدة:
َم التَّاَلِميُذ اإِىَل َي�ُش�َع َقاِئِلنَي َلُه: »اأَْيَن ُتِريُد اأَْن ُنِعدَّ  اِم اْلَفِطرِي َتَقدَّ ِل اأَيَّ )َويِف اأَوَّ
َح؟«( كلمة الف�شح تعريب لكلمة »پي�َشح ֶֶּפַסח«، اأي اخلروج،  َلَك ِلَتاأُْكَل اْلِف�شْ
وذلك لالإ�شارة اإىل خروج بني اإ�شرائيل من م�شر مع م��شى وهارون »عليهما 
ال�شالم« هربًا من فرع�ن، واأما الفطري املذك�ر يف املقطع ال�شابق فه� فطري 
ַמָָּצה«،  غري خمتمر يخبز للعيد ب�شكل خا�س، وي�شمى هذا الفطري »ماْت�شاه 
ألأن بني اإ�شرائيل عندما خرج�ا من م�شر كان�ا على عجلة من اأمرهم، فلم 
يكن لهم جُمال لتخمري عجينهم. يف التق�مي اليه�دي يعترب �شهر ني�شان اأول 
اأ�شهر الربيع ولكن لك�ن األأ�شهر اليه�دية يف األأ�شا�س قمرية، ثم �شارت مزيجًا 
الذي  ال�شهر  م�شاعفة  ال�شن�ات  بع�س  يف  ألبد  لذا  والقمرية،  ال�شم�شية  من 
ي�شبق ني�شان، اأي �شهر اآذار، كي أل يرتاجع �شهر ني�شان اإىل م��شم ال�شتاء. يحل 
األأول  القمر  اأي عند اكتمال  اليه�دي،  ني�شان  عيد الف�شح يف منت�شف �شهر 
بعد األعتدال الربيعي »20 اأو 21 مار�س« ولكن يف بع�س األأحيان يحل يف نهاية 
اأبريل عند اكتمال القمر الثاين بعد األعتدال الربيعي، ألأن ح�شاب التالوؤم بني 
با�شم  العيد  ع�شية  وتعرف  تام.  ب�شكل  دقيقًا  لي�س  وال�شم�شية  القمرية  ال�شنة 
خا�شة،  احتفالية  مرا�شيم  ولها  املنهاج،  ليلة  اأي  ַהֵֵּסֶדר«  ֵליל  ه�شيدر  »ليل 
ومن املفرت�س اأن هذه الليلة هي الليلة التي اعُتقل فيها امل�شيح لُي�شلب بعدها 
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)َفَقاَل: »اْذَهُب�ا اإِىَل امْلَِديَنِة، اإِىَل ُفاَلٍن َوُق�ُل�ا َلُه: امْلَُعلُِّم َيُق�ُل: اإِنَّ َوْقِتي َقِريٌب. 
وا  َح َمَع َتاَلِميِذي«. َفَفَعَل التَّاَلِميُذ َكَما اأََمَرُهْم َي�ُش�ُع َواأََعدُّ َنُع اْلِف�شْ ِعْنَدَك اأَ�شْ
قَّ  َقاَل: »احْلَ َياأُْكُل�َن  ُهْم  َوِفيَما  َع�َشَر.  َمَع األْثَنْي  َكاأَ  اتَّ امْلَ�َشاُء  َكاَن  َومَلَّا  َح.  اْلِف�شْ
ا، َواْبَتَداأَ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم َيُق�ُل  اأَُق�ُل َلُكْم: اإِنَّ َواِحًدا ِمْنُكْم ُي�َشلُِّمِني«. َفَحِزُن�ا ِجدًّ
ْحَفِة ُهَ�  ؟« َفاأََجاَب َوَقاَل: »الَِّذي َيْغِم�ُس َيَدُه َمِعي يِف ال�شَّ َلُه: »َهْل اأََنا ُهَ� َيا َربُّ
ُجِل  ِلذِلَك الرَّ َوْيٌل  َولِكْن  َعْنُه،  َمْكُت�ٌب  ُهَ�  َكَما  اْبَن األإِْن�َشاِن َما�ٍس  اإِنَّ  ُي�َشلُِّمِني! 
ُجِل َلْ� مَِلْ ُي�َلْد!«. َفاأََجاَب َيُه�َذا  ا ِلذِلَك الرَّ الَِّذي ِبِه ُي�َشلَُّم اْبُن األإِْن�َشاِن. َكاَن َخرْيً
َياأُْكُل�َن  ُهْم  َوِفيَما  ُقْلَت«.  »اأَْنَت  َلُه:  َقاَل  ِدي؟«  �َشيِّ َيا  ُهَ�  اأََنا  »َهْل  َوَقاَل:  ُم�َشلُِّمُه 
ْعَطى التَّاَلِميَذ َوَقاَل: »ُخُذوا ُكُل�ا. هَذا ُهَ�  َر َواأَ ْبَز، َوَباَرَك َوَك�شَّ اأََخَذ َي�ُش�ُع اخْلُ
ُكلُُّكْم، ألأَنَّ هَذا  َواأَْعَطاُهْم َقاِئاًل: »ا�ْشَرُب�ا ِمْنَها  َخَذ اْلَكاأْ�َس َو�َشَكَر  َواأَ َج�َشِدي«. 
َطاَيا.  اخْلَ مِلَْغِفَرِة  َكِثرِييَن  اأَْجِل  ِمْن  ُي�ْشَفُك  الَِّذي  ِديِد  اجْلَ ِلْلَعْهِد  الَِّذي  َدِمي  ُهَ� 
َواأَُق�ُل َلُكْم: اإِينِّ ِمَن األآَن أَل اأَ�ْشَرُب ِمْن ِنَتاِج اْلَكْرَمِة هَذا اإِىَل ذِلَك اْلَيْ�ِم ِحيَنَما 

اأَ�ْشَرُبُه َمَعُكْم َجِديًدا يِف َمَلُك�ِت اأَِبي«(. 

•• االجتماع على جبل الزيتون:
�َن  ْيُت�ِن. ِحيَنِئٍذ َقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: »ُكلُُّكْم َت�ُشكُّ ُح�ا َوَخَرُج�ا اإىَِل َجَبِل الزَّ )ُثمَّ �َشبَّ
ِة. َولِكْن  ِعيَّ ُد ِخَراُف الرَّ اِعَي َفَتَتَبدَّ ِرُب الرَّ ُه َمْكُت�ٌب: اأيَنِّ اأَ�شْ ِفىَّ يِف هِذِه اللَّْيَلِة، ألأَنَّ
ِميُع  َجاَب ُبْطُر�ُس َوَقاَل َلُه: »َواإِْن �َشكَّ ِفيَك اجْلَ ِليِل«. َفاأَ ىَل اجْلَ َبْعَد ِقَياِمي اأَ�ْشِبُقُكْم اإِ
ُق�ُل َلَك:  قَّ اأَ َفاأََنا أَل اأَ�ُشكُّ اأََبًدا«( اأي أل اأ�شك بقيامك من امل�ت )َقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »احْلَ
اٍت«. َقاَل َلُه ُبْطُر�ُس: »َوَلِ�  يَح ِديٌك ُتْنِكُرين َثاَلَث َمرَّ اإِنََّك يِف هِذِه اللَّْيَلِة َقْبَل اأَْن َي�شِ

ا َجِميُع التَّاَلِميِذ(. ُم�َت َمَعَك أَل اأُْنِكُرَك!« هَكَذا َقاَل اأَْي�شً ُطِرْرُت اأَْن اأَ ا�شْ
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•• حزن المسيح:
ِللتَّاَلِميِذ:  َفَقاَل  َجْث�َشْيَمايِن،  َلَها  ُيَقاُل  ْيَعٍة  �شَ اإِىَل  َي�ُش�ُع  َمَعُهْم  َجاَء  )ِحيَنِئٍذ 
َخَذ َمَعُه ُبْطُر�َس َواْبَنْي َزْبِدي،  لَِّي ُهَناَك«. ُثمَّ اأَ َي َواأُ�شَ »اْجِل�ُش�ا هُهَنا َحتَّى اأَْم�شِ
ا َحتَّى امْلَْ�ِت. ُاْمُكُث�ا هُهَنا  َواْبَتَداأَ َيْحَزُن َوَيْكَتِئُب. َفَقاَل َلُهْم: »َنْف�ِشي َحِزيَنٌة ِجدًّ
لِّي َقاِئاًل: »َيا اأََبَتاُه،  َم َقِلياًل َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه، َوَكاَن ُي�شَ َوا�ْشَهُروا َمِعي«. ُثمَّ َتَقدَّ
ْنَت«(. ِريُد اأََنا َبْل َكَما ُتِريُد اأَ ي هِذِه اْلَكاأْ�ُس، َولِكْن َلْي�َس َكَما اأُ اإِْن اأَْمَكَن َفْلَتْعرُبْ َعنِّ

•• إيقاظ الحواريين للصالة:
)ُثمَّ َجاَء اإِىَل التَّاَلِميِذ َفَ�َجَدُهْم ِنَياًما، َفَقاَل ِلُبْطُر�َس: »اأَهَكَذا َما َقَدْرمُتْ اأَْن 
وُح  ا الرُّ ِرَبٍة. اأَمَّ لُّ�ا ِلَئالَّ َتْدُخُل�ا يِف جَتْ َت�ْشَهُروا َمِعي �َشاَعًة َواِحَدًة؟ ِا�ْشَهُروا َو�شَ
لَّى َقاِئاًل: »َيا اأََبَتاُه، اإِْن  ا َثاِنَيًة َو�شَ ْي�شً ى اأَ ِعيٌف«. َفَم�شَ �َشُد َف�شَ ا اجْلَ مَّ َفَن�ِشيٌط َواأَ
َجاَء  ُثمَّ  َم�ِشيَئُتَك«.  َفْلَتُكْن  اأَ�ْشَرَبَها،  اأَْن  اإِألَّ  اْلَكاأْ�ُس  ي هِذِه  َعنِّ َتْعرُبَ  اأَْن  ِكْن  مُيْ مَِلْ 
لَّى  َو�شَ ا  اأَْي�شً ى  َوَم�شَ َكُهْم  َفرَتَ َثِقيَلًة.  اأَْعُيُنُهْم  َكاَنْت  اإِْذ  ِنَياًما،  ا  اأَْي�شً َفَ�َجَدُهْم 
األآَن  »َناُم�ا  َلُهْم:  َوَقاَل  َتاَلِميِذِه  اإِىَل  َجاَء  ُثمَّ  ِبَعْيِنِه.  اْلَكاَلَم  ذِلَك  َقاِئاًل  َثاِلَثًة 
َطاِة.  َبْت، َواْبُن األإِْن�َشاِن ُي�َشلَُّم اإِىَل اأَْيِدي اخْلُ اَعُة َقِد اْقرَتَ يُح�ا! ُهَ�َذا ال�شَّ َوا�ْشرَتِ

َب!«(. ُق�ُم�ا َنْنَطِلْق! ُهَ�َذا الَِّذي ُي�َشلُِّمني َقِد اْقرَتَ

•• الهجوم الغادر:
)َوِفيَما ُهَ� َيَتَكلَُّم، اإَِذا َيُه�َذا اأََحُد األْثَنْي َع�َشَر َقْد َجاَء َوَمَعُه َجْمٌع َكِثرٌي ِب�ُشُي�ٍف 
ْعَطاُهْم َعاَلَمًة  ْعِب. َوالَِّذي اأَ�ْشَلَمُه اأَ يٍّ ِمْن ِعْنِد ُروؤَ�َشاِء اْلَكَهَنِة َو�ُشُي�ِخ ال�شَّ َوِع�شِ
اَلُم َيا  َم اإِىَل َي�ُش�َع َوَقاَل: »ال�شَّ ُلُه ُهَ� ُهَ�. اأَْم�ِشُك�ُه«. َفِلْلَ�ْقِت َتَقدَّ َقاِئاًل: »الَِّذي اأَُقبِّ
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ُم�ا َواأَْلَقْ�ا  اِحُب، مِلَاَذا ِجْئَت؟« ِحيَنِئٍذ َتَقدَّ َلُه. َفَقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »َيا �شَ ِدي!« َوَقبَّ �َشيِّ
َوا�ْشَتلَّ  َيَدُه  َمدَّ  َي�ُش�َع  َمَع  ِذيَن  الَّ ِمَن  َواِحٌد  َواإَِذا  ْم�َشُك�ُه.  َواأَ َي�ُش�َع  َعَلى  األأََياِدَي 
َرَب َعْبَد َرِئي�ِس اْلَكَهَنِة، َفَقَطَع اأُْذَنُه. َفَقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »ُردَّ �َشْيَفَك اإِىَل  �َشْيَفُه َو�شَ
اأَ�ْشَتِطيُع  اأََتُظنُّ اأَينِّ أَل  َيْهِلُك�َن!  ْيِف  ْيَف ِبال�شَّ َياأُْخُذوَن ال�شَّ ِذيَن  َمَكاِنِه. ألأَنَّ ُكلَّ الَّ
َم يِل اأَْكرَثَ ِمِن اْثَنْي َع�َشَر َجْي�ًشا ِمَن امْلَاَلِئَكِة؟ َفَكْيَف  ِبي َفُيَقدِّ ىَل اأَ األآَن اأَْن اأَْطُلَب اإِ
اَعِة َقاَل َي�ُش�ُع ِلْلُجُم�ِع:  ُه هَكَذا َيْنَبِغي اأَْن َيُك�َن؟«. يِف ِتْلَك ال�شَّ ُل اْلُكُتُب: اأَنَّ ُتَكمَّ
ُخُذويِن! ُكلَّ َيْ�ٍم ُكْنُت اأَْجِل�ُس َمَعُكْم  يٍّ ِلَتاأْ ُه َعَلى ِل�سٍّ َخَرْجُتْم ِب�ُشُي�ٍف َوِع�شِ »َكاأَنَّ
َل ُكُتُب األأَْنِبَياِء«.  ا هَذا ُكلُُّه َفَقْد َكاَن ِلَكْي ُتَكمَّ �ِشُك�يِن. َواأَمَّ اأَُعلُِّم يِف اْلَهْيَكِل َومَِلْ مُتْ

ِحيَنِئٍذ َتَرَكُه التَّاَلِميُذ ُكلُُّهْم َوَهَرُب�ا(. 

•• المسيح في مواجهة قيافا:
كان )حّنان=حنانيا= اأنان��س( )40 ق.م-66م( رئي�شًا للكهنة اليه�د بدء 
من ال�شنة ال�شاد�شة اأو ال�شابعة للميالد باأمر من )كرييني��س( الروماين حاكم 
�ش�رية، وكان ينتمي اإىل اأ�شرة كهن�تية هي األأكرث ق�ة وثروة يف ذلك ال�قت، 
اإذ مِل تكتِف بالقيام بالدور الكهن�تي، بل ومار�شت ال�شرافة والتجارة اأي�شًا، 
الدينية عم�مًا.  وال�شئ�ن  الهيكل  �شيطرتها على  الديني، مع  م�شتغّلة عن�انها 
ويعزو بع�س الباحثني اتخاذ حّنان قرار التخّل�س من امل�شيح اإىل عدة اأ�شباب 
اأ�شرة  اإىل  بالن�شبة  املهمة  املالية  امل�شادر  من  مب�شدر  حتّر�شه  اأهمها  من 
الكاهن األأكرب. فقد عمل امل�شيح على التهّجم على ال�شيارفة يف الهيكل، وقلب 
م كن�ع من القرابني  م�ائدهم وطرد من ال�شاحة باعة احَلمام الذي كان ُيقدَّ

كما مّر معنا من قبل. 
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وحيث اأن اأ�شرة حّنان كانت هي املتحكمة بتجارة الهيكل وامل�شتفيد األأول من 
عائداتها، لذا فاإن امل�شيح قد اأثار حنقها ب�شكل كبري، وهّددها يف اإحدى اأهّم 

م�شادر ثروتها ونف�ذها، وه� -مبنظ�رهم- مما أل ميكن ال�شك�ت عنه.
وامتّدت �شلطته املبا�شرة كرئي�س للكهنة اإىل �شنة 15م حيث ُعزل باأمر من 
ال�شلطة الرومانية املحتلة، وتعيني بديل عنه ه� ي��شف امللقب بقيافا، زوج ابنة 

حّنان، والذي ا�شتمر -بدوره- يف هذا املن�شب اإىل �شنة 36م.
واإذا كان قيافا ه� رئي�س الكهنة الر�شمي املعا�شر مل�ؤامرة �شلب امل�شيح، اإأل 
اأن والد زوجته، حّنان، كان �شاحب النف�ذ والتاأثري األأق�ى، حيث كان ميار�س 
دور رئا�شة الكهانة ب�شكل غري مبا�شر، وكان �شهره قيافا مبثابة ال�اجهة التي 

من خاللها ُتدار ال�شئ�ن الدينية العليا لليه�د يف تلك الفرتة.
ومن هنا جند اأن ل�قا يف روايته لالإجنيل يذكر األثنني معًا كرئي�شني للكهنة، 
ما  �ش�ى  تف�شري ذلك  ولي�س  واحد،  اآن  رئي�شني يف  ُيعَهد وج�د  اأنه مِل  واحلال 
ذكرناه من اأن قيافا كان الرئي�س )الر�شمي(، وحّنان ه� الرئي�س الفعلي الذي 
اِم�َشِة َع�ْشَرَة ِمْن  َنِة اخْلَ كان ميار�س املهام من وراء ال�شتار. قال ل�قا: )َويِف ال�شَّ
َكِلَمُة  َكاَنْت  َوَقَياَفا،  اَن  َحنَّ اْلَكَهَنِة  َرِئي�ِس  اِم  يَّ اأَ يِف  َر...  َقْي�شَ �َشْلَطَنِة ِطيَباِرُي��َس 

يَِّة())). ا يِف اْلرَبِّ ا ْبِن َزَكِريَّ اهلِل َعَلى ُي�َحنَّ
وقد �شغل خم�شة من اأبناء حّنان من�شب رئي�س الكهنة بعد قيافا، كان اآخرهم 
حّنان الثاين الذي ذكرناه من قبُل على اعتبار اأنه ه� الذي اأ�شدر حكم األإعدام 

بحق يعق�ب ال�شغري يف باب )اأ�شط�رية �شخ�شية امل�شيح(.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ل�قا، األإ�شحاح 3، 2-1.
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امل�شيح:  �شلب  مب�ؤامرة  اخلا�شة  األأحداث  تفا�شيل  ل�شرد  األآن  نع�د 
اْجَتَمَع  َحْيُث  اْلَكَهَنِة،  َرِئي�ِس  َقَياَفا  اإِىَل  ِبِه  ْ�ا  َم�شَ َي�ُش�َع  اأَْم�َشُك�ا  ِذيَن  )َوالَّ
َفَدَخَل  اْلَكَهَنِة،  َرِئي�ِس  َداِر  اإِىَل  َبِعيٍد  ِمْن  َفَتِبَعُه  ُبْطُر�ُس  ا  َواأَمَّ ُي�ُخ.  َوال�شُّ اْلَكَتَبُة 
ُي�ُخ  َوال�شُّ اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َشاُء  َوَكاَن  َهاَيَة.  النِّ ِلَيْنُظَر  اِم  دَّ اخْلُ َبنْيَ  َوَجَل�َس  َداِخل  اإِىَل 
ُه  اأَنَّ َوامْلَْجَمُع ُكلُُّه َيْطُلُب�َن �َشَهاَدَة ُزوٍر َعَلى َي�ُش�َع ِلَكْي َيْقُتُل�ُه، َفَلْم َيِجُدوا. َوَمَع 
َوَقاأَل:  ُزوٍر  �َشاِهَدا  َم  َتَقدَّ اأَِخرًيا  َولِكْن  َيِجُدوا.  مَِلْ  َكِثرُيوَن،  ُزوٍر  �ُشُه�ُد  َجاَء 
اٍم اأَْبِنيِه«. َفَقاَم َرِئي�ُس  »هَذا َقاَل: اإِينِّ اأَْقِدُر اأَْن اأَْنُق�َس َهْيَكَل اهلِل، َويِف َثاَلَثِة اأَيَّ
ا َي�ُش�ُع  يُب ِب�َشْيٍء؟ َماَذا َي�ْشَهُد ِبِه هَذاِن َعَلْيَك؟« َواأَمَّ اْلَكَهَنِة َوَقاَل َلُه: »اأََما جُتِ
يِّ اأَْن َتُق�َل  َجاَب َرِئي�ُس اْلَكَهَنِة َوَقاَل َلُه: »اأَ�ْشَتْحِلُفَك ِباهلِل احْلَ َفَكاَن �َشاِكًتا. َفاأَ
َلُكْم:  ُق�ُل  اأَ ا  ْي�شً َواأَ ُقْلَت!  »اأَْنَت  َي�ُش�ُع:  َلُه  َقاَل  اهلِل؟«  اْبُن  امْلَ�ِشيُح  اأَْنَت  َهْل  َلَنا: 
�َشَحاب  َعَلى  َواآِتًيا  ِة،  اْلُق�َّ نِي  مَيِ َعْن  َجاِل�ًشا  األإِْن�َشاِن  اْبَن  ُروَن  ُتْب�شِ األآَن  ِمَن 
َحاَجُتَنا  َما  َف!  َجدَّ »َقْد  َقاِئاًل:  ِثَياَبُه  ِحيَنِئٍذ  اْلَكَهَنِة  َرِئي�ُس  َق  َفَمزَّ َماِء«.  ال�شَّ
ُه  »اإِنَّ َوَقالُ�ا:  َجاُب�ا  َفاأَ َتَرْوَن؟«  َماَذا  ِديَفُه!  جَتْ �َشِمْعُتْم  َقْد  َها  �ُشُه�ٍد؟  اإِىَل  َبْعُد 
َقاِئِلنَي:  َلَطُم�ُه  َواآَخُروَن  َوَلَكُم�ُه،  َوْجِهِه  يِف  ُق�ا  َب�شَ ِحيَنِئٍذ  امْلَْ�ِت«.  ُم�ْشَتْ�ِجُب 

َرَبَك؟«(.  اأَيَُّها امْلَ�ِشيُح، َمْن �شَ اأْ َلَنا  »َتَنبَّ

•• بطرس ينكر معرفته بالمسيح:
ْنَت  اِر، َفَجاَءْت اإَِلْيِه َجاِرَيٌة َقاِئَلًة: »َواأَ ا ُبْطُر�ُس َفَكاَن َجاِل�ًشا َخاِرًجا يِف الدَّ )اأَمَّ
ِميِع َقاِئاًل: »َل�ْشُت اأَْدِري َما َتُق�ِلنَي!«(  اَم اجْلَ !« َفاأَْنَكَر ُقدَّ ِليِليِّ ُكْنَت َمَع َي�ُش�َع اجْلَ
ْهِليِز  ْذ َخَرَج اإِىَل الدِّ وهذا ه� األإنكار األأول الذي اأ�شار اإليه امل�شيح من قبل )ُثمَّ اإِ
ا  ْي�شً ْنَكَر اأَ !« َفاأَ ِريِّ ا�شِ َراأَْتُه اأُْخَرى، َفَقاَلْت ِللَِّذيَن ُهَناَك: »َوهَذا َكاَن َمَع َي�ُش�َع النَّ
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َجاَء  َقِليل  ُجَل!«( وهذا ه� األإنكار الثاين )َوَبْعَد  الرَّ اأَْعِرُف  َل�ْشُت  »اإِينِّ  ِبَق�َشٍم: 
َفاْبَتَداأَ  ُتْظِهُرَك!«  ُلَغَتَك  َفاإِنَّ  ِمْنُهْم،  ا  اأَْي�شً اأَْنَت  ا  »َحقًّ ِلُبْطُر�َس:  َوَقاُل�ا  اْلِقَياُم 
ُجَل!«( وهذا ه� األإنكار الثالث )َوِلْلَ�ْقِت  ِحيَنِئٍذ َيْلَعُن َوَيْحِلُف: »اإِينِّ أَل اأَْعِرُف الرَّ
يَح  َي�شِ اأَْن  َقْبَل  َك  »اإِنَّ َلُه:  َقاَل  الَِّذي  َي�ُش�َع  َكاَلَم  ُبْطُر�ُس  َر  َفَتَذكَّ يُك.  الدِّ اَح  �شَ

ا(.  اٍت«. َفَخَرَج اإِىَل َخاِرٍج َوَبَكى ُبَكاًء ُمرًّ يُك ُتْنِكُرين َثاَلَث َمرَّ الدِّ

•• المسيح في مواجهة بيالطس:
َي�ُش�َع  َعَلى  ْعب  ال�شَّ َو�ُشُي�ُخ  اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َشاِء  َجِميُع  َت�َشاَوَر  َباُح  ال�شَّ َكاَن  )َومَلَّا 
اإِىَل ِبياَلُط�َس اْلُبْنِطيِّ اْلَ�ايِل. ِحيَنِئٍذ  ِبِه َوَدَفُع�ُه  ْ�ا  َيْقُتُل�ُه، َفاأَْوَثُق�ُه َوَم�شَ َحتَّى 
اإِىَل  ِة  اْلِف�شَّ ِمَن  الثَّاَلِثنَي  َوَردَّ  َنِدَم  ِديَن،  َقْد  ُه  اأَنَّ اأَ�ْشَلَمُه  الَِّذي  َيُه�َذا  َراأَى  مَلَّا 
َفَقاُل�ا:  َبِريًئا«.  َدًما  �َشلَّْمُت  اإِْذ  اأَْخَطاأُْت  »َقْد  َقاِئاًل:  ُي�ِخ  َوال�شُّ اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َشاِء 
ى  َم�شَ ُثمَّ  َرَف،  َواْن�شَ اْلَهْيَكِل  يِف  َة  اْلِف�شَّ َفَطَرَح  ْر!«  اأَْب�شِ اأَْنَت  َعَلْيَنا؟  »َماَذا 
يِف  ُنْلِقَيَها  ْن  اأَ َيِحلُّ  »أَل  َوَقاُل�ا:  َة  اْلِف�شَّ اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َشاُء  َخَذ  َفاأَ َنْف�َشُه.  َوَخَنَق 
ًة  َمْقرَبَ اِريِّ  اْلَفخَّ َحْقَل  ِبَها  ْوا  َوا�ْشرَتَ َفَت�َشاَوُروا  َدٍم«.  َثَمُن  َها  ألأَنَّ َزاَنِة  اخْلِ
َما  مَتَّ  ِحيَنِئٍذ  اْلَيْ�ِم.  هَذا  اإِىَل  ِم«  الدَّ »َحْقَل  ْقُل  احْلَ ذِلَك  َي  �ُشمِّ ِلهَذا  ِلْلُغَرَباِء. 
الَِّذي  ِن  امْلَُثمَّ َثَمَن  ِة،  اْلِف�شَّ ِمَن  الثَّاَلِثنَي  »َواأََخُذوا  اْلَقاِئِل:  ِبيِّ  النَّ ِباإِْرِمَيا  ِقيَل 
 .» بُّ الرَّ اأََمَريِن  َكَما   ، اِريِّ اْلَفخَّ َحْقِل  َعْن  ْعَطْ�َها  َواأَ اإِ�ْشَراِئيَل،  َبني  ِمْن  ُن�ُه  َثمَّ
َفَقاَل  اْلَيُه�ِد؟«  َمِلُك  »اأَاأَْنَت  ِقاِئاًل:  اْلَ�ايِل  َف�َشاأََلُه  اْلَ�ايِل.  اأََماَم  َي�ُش�ُع  َفَ�َقَف 
مَِلْ  َعَلْيِه  َي�ْشَتُك�َن  ُي�ُخ  َوال�شُّ اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َشاُء  َكاَن  َوَبْيَنَما  َتُق�ُل«.  »اأَْنَت  َي�ُش�ُع:  َلُه 
ُيِجْبُه  َفَلْم  َعَلْيَك؟«  َي�ْشَهُدوَن  َكْم  َت�ْشَمُع  »اأََما  ِبياَلُط�ُس:  َلُه  َفَقاَل  ِب�َشْيٍء.  ُيِجْب 

ا(.  َب اْلَ�ايِل ِجدًّ َوأَل َعْن َكِلَمٍة َواِحَدٍة، َحتَّى َتَعجَّ
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•• فشل محاولة بيالطس:
اأََراُدوُه.  َمْن  َواِحًدا،  اأَ�ِشرًيا  ِلْلَجْمِع  ُيْطِلَق  اأَْن  اْلِعيِد  يِف  ُمْعَتاًدا  اْلَ�ايِل  )َوَكاَن 
َتِمُع�َن َقاَل َلُهْم  ى َباَراَبا�َس. َفِفيَما ُهْم جُُمْ َوَكاَن َلُهْم ِحيَنِئٍذ اأَ�ِشرٌي َم�ْشُه�ٌر ُي�َشمَّ
ِبياَلُط�ُس: »َمْن ُتِريُدوَن اأَْن اأُْطِلَق َلُكْم؟ َباَراَبا�َس اأَْم َي�ُش�َع الَِّذي ُيْدَعى امْلَ�ِشيَح؟« 
ُهْم اأَ�ْشَلُم�ُه َح�َشًدا. َواإِْذ َكاَن َجاِل�ًشا َعَلى ُكْر�ِشيِّ اْلِ�أَلَيِة اأَْر�َشَلْت اإَِلْيِه  ُه َعِلَم اأَنَّ ألأَنَّ
اأَْجِلِه«.  ِمْن  ُحْلٍم  يِف  َكِثرًيا  اْلَيْ�َم  ُْت  َتاأَملَّ ألأَينِّ   ، اْلَبارَّ َوذِلَك  اَك  »اإِيَّ َقاِئَلًة:  اْمَراأَُتُه 
ُم�َع َعَلى اأَْن َيْطُلُب�ا َباَراَبا�َس َوُيْهِلُك�ا  �ا اجْلُ �شُ ُي�َخ َحرَّ َولِكنَّ ُروؤَ�َشاَء اْلَكَهَنِة َوال�شُّ
َي�ُش�َع. َفاأَجاَب اْلَ�ايِل َوَقاَل َلُهْم: »َمْن ِمْن األْثَننْيِ ُتِريُدوَن اأَْن اأُْطِلَق َلُكْم؟« َفَقاُل�ا: 
»َباَراَبا�َس!«. َقاَل َلُهْم ِبياَلُط�ُس: »َفَماَذا اأَْفَعُل ِبَي�ُش�َع الَِّذي ُيْدَعى امْلَ�ِشيَح؟« َقاَل 
َراًخا  َلْب!« َفَقاَل اْلَ�ايِل: »َواأَيَّ �َشّر َعِمَل؟« َفَكاُن�ا َيْزَداُدوَن �شُ ِميُع: »ِلُي�شْ َلُه اجْلَ
َيْحُدُث  ِريِّ  ِباحْلَ َبْل  �َشْيًئا،  َيْنَفُع  أَل  ُه  اأَنَّ ِبياَلُط�ُس  َراأَى  ا  َفَلمَّ َلْب!«  »ِلُي�شْ َقاِئِلنَي: 
 ! ْمِع َقاِئاًل: »اإِينِّ َبِريٌء ِمْن َدِم هَذا اْلَبارِّ اَم اجْلَ �َشَغٌب، اأََخَذ َماًء َوَغ�َشَل َيَدْيِه ُقدَّ
ْعب َوَقاُل�ا: »َدُمُه َعَلْيَنا َوَعَلى اأَْوأَلِدَنا«. ِحيَنِئٍذ  ُروا اأَْنُتْم!«. َفاأََجاَب َجِميُع ال�شَّ اأَْب�شِ

َلَب(.  ا َي�ُش�ُع َفَجَلَدُه َواأَ�ْشَلَمُه ِلُي�شْ اأَْطَلَق َلُهْم َباَراَبا�َس، َواأَمَّ

•• السخرية من المسيح:
ْوُه  ىَل َداِر اْلِ�أَلَيِة َوَجَمُع�ا َعَلْيِه ُكلَّ اْلَكِتيَبِة، َفَعرَّ )َفاأََخَذ َع�ْشَكُر اْلَ�ايِل َي�ُش�َع اإِ
َبًة  ُع�ُه َعَلى َراأْ�ِشِه، َوَق�شَ َفُروا اإِْكِلياًل ِمْن �َشْ�ٍك َوَو�شَ َواأَْلَب�ُش�ُه ِرَداًء ِقْرِمِزيًّا، َو�شَ
اَلُم َيا َمِلَك اْلَيُه�ِد!«  اَمُه َوَي�ْشَتْهِزُئ�َن ِبِه َقاِئِلنَي: »ال�شَّ يِنِه. َوَكاُن�ا َيْجُث�َن ُقدَّ يِف مَيِ
ِبِه،  وا  ا�ْشَتْهَزاأُ َما  َوَبْعَد  َراأْ�ِشِه.  َعَلى  َرُب�ُه  َو�شَ َبَة  اْلَق�شَ َخُذوا  َواأَ َعَلْيِه،  ُق�ا  َوَب�شَ
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ْلِب. َوِفيَما ُهْم َخاِرُج�َن َوَجُدوا  ْ�ا ِبِه ِلل�شَّ َداَء َواأَْلَب�ُش�ُه ِثَياَبُه، َوَم�شَ َنَزُع�ا َعْنُه الرِّ
ِليَبُه(.  ُروُه ِلَيْحِمَل �شَ ا ا�ْشُمُه �ِشْمَعاُن، َف�َشخَّ َواِنيًّ اإِْن�َشاًنا َقرْيَ

•• صلب المسيح:
ْمُجَمِة« اأَْعَطْ�ُه  َع اجْلُ ى »َمْ��شِ ٍع ُيَقاُل َلُه ُجْلُجَثُة، َوُهَ� امْلُ�َشمَّ )َومَلَّا اأََتْ�ا اإىَِل َمْ��شِ
َلُب�ُه اْقَت�َشُم�ا  َراَرٍة ِلَي�ْشَرَب. َومَلَّا َذاَق مَِلْ ُيِرْد اأَْن َي�ْشَرَب. َومَلَّا �شَ ُزوًجا مِبَ َخاًل مَمْ
َوَعَلى  َبْيَنُهْم،  ِثَياِبي  »اْقَت�َشُم�ا   : ِبيِّ ِبالنَّ ِقيَل  َما  َيِتمَّ  ِلَكْي  َعَلْيَها،  ِعنَي  ُمْقرَتِ ِثَياَبُه 
ِلَبا�ِشي اأَْلَقْ�ا ُقْرَعًة«. ُثمَّ َجَل�ُش�ا َيْحُر�ُش�َنُه ُهَناَك. َوَجَعُل�ا َفْ�َق َراأْ�ِشِه ِعلََّتُه َمْكُت�َبًة: 
اِن، َواِحٌد َعِن اْلَيِمنِي َوَواِحٌد  ِلَب َمَعُه ِل�شَّ »هَذا ُهَ� َي�ُش�ُع َمِلُك اْلَيُه�ِد«. ِحيَنِئٍذ �شُ
»َيا  َقاِئِلنَي:  ُروؤُو�َشُهْم  وَن  َيُهزُّ َوُهْم  َعَلْيِه  ُف�َن  ُيَجدِّ امْلُْجَتاُزوَن  َوَكاَن  اْلَي�َشاِر.  َعِن 
اٍم، َخلِّ�ْس َنْف�َشَك! اإِْن ُكْنَت اْبَن اهلِل َفاْنِزْل َعِن  َناِق�َس اْلَهْيَكِل َوَباِنَيُه يِف َثاَلَثِة اأَيَّ
ُي�ِخ  َوال�شُّ اْلَكَتَبِة  َمَع  َي�ْشَتْهِزُئ�َن  َوُهْم  ا  ْي�شً اأَ اْلَكَهَنِة  ُروؤَ�َشاُء  َوَكذِلَك  ِليِب!«.  ال�شَّ
َها! اإِْن َكاَن ُهَ� َمِلَك اإِ�ْشَراِئيَل  ْن ُيَخلِّ�شَ ا َنْف�ُشُه َفَما َيْقِدُر اأَ مَّ َقاُل�ا: »َخلَّ�َس اآَخِريَن َواأَ
َكَل َعَلى اهلِل، َفْلُيْنِقْذُه األآَن اإِْن اأََراَدُه!  ِليب َفُن�ؤِْمَن ِبِه! َقِد اتَّ َفْلَيْنِزِل األآَن َعِن ال�شَّ

اِنِه(.  َ ِلَبا َمَعُه ُيَعريِّ اِن اللََّذاِن �شُ ا َكاَن اللِّ�شَّ ُه َقاَل: اأََنا اْبُن اهلِل!«. َوِبذِلَك اأَْي�شً ألأَنَّ

•• حلول الظالم:
كي ندرك ال�قت الذي تتحدث عنه ال�قائع التالية املروية يف ق�شة ال�شلب، 

نحتاج اإىل اأن نفهم تق�شيم اأوقات و�شاعات الي�م ال�احد لدى اليه�د.

اأخرى،  كبرية  �شاعات   4 اإىل  والنهار  كبرية،  �شاعات   4 اإىل  ُيق�ّشم  فالليل 
وال�شاعة الكبرية ت�شاوي 3 �شاعات بت�قيتنا، وتبداأ �شاعات النهار عند �شروق 
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فاإن  �شباحًا،  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  ال�شم�س  طل�ع  اأن  فر�شنا  فل�  ال�شم�س، 
ال�شاعات الكبرية تك�ن كالتايل:

6-9 �شباحًا: ت�شمى ال�شاعة األأوىل من النهار.

9-12 �شباحًا: ت�شمى ال�شاعة الثالثة من النهار.

12-3 بعد الظهر: ت�شمى ال�شاعة ال�شاد�شة من النهار.

3- غروب ال�شم�س: ت�شمى ال�شاعة التا�شعة من النهار .

التَّا�ِشَعِة،  اَعِة  ال�شَّ اإِىَل  األأَْر�ِس  ُكلِّ  َعَلى  ُظْلَمٌة  َكاَنْت  اِد�َشِة  ال�شَّ اَعِة  ال�شَّ )َوِمَن 
مِلَا  اإِيِلي،  »اإِيِلي،  َقاِئاًل:  َعِظيٍم  ْ�ٍت  ِب�شَ َي�ُش�ُع  َرَخ  �شَ التَّا�ِشَعِة  اَعِة  ال�شَّ َوَنْحَ� 
�َشَبْقَتِني؟« اأَْي: اإِلِهي، اإِلِهي، مِلَاَذا َتَرْكَتِني؟ َفَقْ�ٌم ِمَن اْلَ�اِقِفنَي ُهَناَك مَلَّا �َشِمُع�ا 
ا«( يعتقد اليه�د اأن النبي اإيليا=اإليا�س قد ُرفع من األأر�س  ُه ُيَناِدي اإِيِليَّ َقاُل�ا: »اإِنَّ
ومِل ميت واأنه ينزل اإىل األأر�س من جديد، وين�شب�ن اإليه بع�س املهام يف فرتة 
غيبته هذه، ويف بع�س األأناجيل ما ي�شري اإىل اأن بع�س اليه�د احتمل�ا اأن امل�شيح 
يف بداية ر�شالته ه� اإيليا العائد اإليهم بعد رفعه وغيبته، ولذا -بح�شب الن�س 
ال�شابق- ت�ش�ر بع�شهم اأن امل�شيح ينادي النبي اإيليا حني كان م�شل�بًا وكاأنه 
�ْشِفْنَجًة َوَمالأََها َخاًل َوَجَعَلَها َعَلى  راآه حا�شرًا )َوِلْلَ�ْقِت َرَك�َس َواِحٌد ِمْنُهْم َواأََخَذ اإِ

ُه!«(.  ا ُيَخلِّ�شُ ِتي اإِيِليَّ ى َهْل َياأْ ا اْلَباُق�َن َفَقاُل�ا: »اْتُرْك. ِلرَنَ َبٍة َو�َشَقاُه. َواأَمَّ َق�شَ

•• المسيح ُيسلِم الروح:
َواإَِذا ِحَجاُب اْلَهْيَكِل َقِد  وَح.  �ْشَلَم الرُّ َواأَ ْ�ٍت َعِظيٍم،  ا ِب�شَ ْي�شً اأَ َرَخ َي�ُش�ُع  )َف�شَ
َقْت،  َت�َشقَّ ُخ�ُر  َوال�شُّ َتَزْلَزَلْت،  َواألأَْر�ُس  اأَ�ْشَفُل.  اإِىَل  َفْ�ُق  ِمْن   ، اْثَننْيِ اإِىَل  اْن�َشقَّ 
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اِقِديَن َوَخَرُج�ا ِمَن اْلُقُب�ِر  ي�ِشنَي الرَّ َواْلُقُب�ُر َتَفتََّحْت، َوَقاَم َكِثرٌي ِمْن اأَْج�َشاِد اْلِقدِّ
ِذيَن  ا َقاِئُد امْلَِئِة َوالَّ �َشَة، َوَظَهُروا ِلَكِثرِييَن. َواأَمَّ َبْعَد ِقَياَمِتِه، َوَدَخُل�ا امْلَِديَنَة امْلَُقدَّ
ا َكاَن  ا َوَقاُل�ا: »َحقًّ ْلَزَلَة َوَما َكاَن، َخاُف�ا ِجدًّ ْوا الزَّ ا َراأَ َمَعُه َيْحُر�ُش�َن َي�ُش�َع َفَلمَّ
هَذا اْبَن اهلِل!«. َوَكاَنْت ُهَناَك ِن�َشاٌء َكِثرَياٌت َيْنُظْرَن ِمْن َبِعيٍد، َوُهنَّ ُكنَّ َقْد َتِبْعَن 
ُة، َوَمْرمَيُ اأُمُّ َيْعُق�َب َوُي��ِشي،  ِليِل َيْخِدْمَنُه، َوَبْيَنُهنَّ َمْرمَيُ امْلَْجَدِليَّ َي�ُش�َع ِمَن اجْلَ

َواأُمُّ اْبَنْي َزْبِدي(. 

•• تسليم الجثمان ودفنه:
ا  اأَْي�شً ُهَ�  َوَكاَن  ُي��ُشُف،  ا�ْشُمُه  اَمِة  الرَّ ِمَن  َغِنيٌّ  َرُجٌل  َجاَء  امْلَ�َشاُء،  َكاَن  )َومَلَّا 
ِبياَلُط�ُس  َفاأََمَر  َي�ُش�َع.  َج�َشَد  َوَطَلَب  ِبياَلُط�َس  اإِىَل  َم  َتَقدَّ َفهَذا  ِلَي�ُش�َع.  ِتْلِميًذا 
ِه  َعُه يِف َقرْبِ ، َوَو�شَ ُه ِبَكتَّاٍن َنِقيٍّ �َشَد َوَلفَّ َخَذ ُي��ُشُف اجْلَ �َشُد. َفاأَ ِحيَنِئٍذ اأَْن ُيْعَطى اجْلَ
ْخَرِة، ُثمَّ َدْحَرَج َحَجًرا َكِبرًيا َعَلى َباب اْلَقرْبِ  ِديِد الَِّذي َكاَن َقْد َنَحَتُه يِف ال�شَّ اجْلَ

 .) اَه اْلَقرْبِ ُة َوَمْرمَيُ األأُْخَرى َجاِل�َشَتنْيِ جُتَ ى. َوَكاَنْت ُهَناَك َمْرمَيُ امْلَْجَدِليَّ َوَم�شَ

•• إقامة الحراسة على القبر:
ي�ِشيُّ�َن اإِىَل ِبياَلُط�َس  )َويِف اْلَغِد الَِّذي َبْعَد األ�ْشِتْعَداِد اْجَتَمَع ُروؤَ�َشاُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِّ
اٍم  : اإِينِّ َبْعَد َثاَلَثِة اأَيَّ لَّ َقاَل َوُهَ� َحيٌّ ْرَنا اأَنَّ ذِلَك امْلُ�شِ ُد، َقْد َتَذكَّ َقاِئِلنَي: »َيا �َشيِّ
َوَي�ْشِرُق�ُه،  َلْياًل  َياأِْتَي َتاَلِميُذُه  ِلَئالَّ  اإِىَل اْلَيْ�ِم الثَّاِلِث،  ْبِط اْلَقرْبِ  اأَُق�ُم. َفُمْر ِب�شَ
اَلَلُة األأَِخرَيُة اأَ�َشرَّ ِمَن األأُوىَل!«  ُه َقاَم ِمَن األأَْمَ�اِت، َفَتُك�َن ال�شَّ ْعِب: اإِنَّ َوَيُق�ُل�ا ِلل�شَّ
ْ�ا  ُبُط�ُه َكَما َتْعَلُم�َن«. َفَم�شَ ا�ٌس. ِاْذَهُب�ا َوا�شْ َفَقاَل َلُهْم ِبياَلُط�ُس: »ِعْنَدُكْم ُحرَّ

َجَر(.  ا�ِس َوَخَتُم�ا احْلَ رَّ َبُط�ا اْلَقرْبَ ِباحْلُ َو�شَ
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•• قيامة المسيح:
ُة َوَمْرمَيُ األأُْخَرى  ِل األأُ�ْشُب�ِع، َجاَءْت َمْرمَيُ امْلَْجَدِليَّ ْبِت، ِعْنَد َفْجِر اأَوَّ )َوَبْعَد ال�شَّ
َماِء  ال�شَّ ِمَن  َنَزَل  بِّ  الرَّ َماَلَك  ألأَنَّ  َحَدَثْت،  َعِظيَمٌة  َزْلَزَلٌة  َواإَِذا   . اْلَقرْبَ ِلَتْنُظَرا 
َوِلَبا�ُشُه  ِق،  َكاْلرَبْ َمْنَظُرُه  َوَكاَن  َعَلْيِه.  َوَجَل�َس  اْلَباِب،  َعِن  َجَر  احْلَ َوَدْحَرَج  َوَجاَء 
ْمَ�اٍت. َفاأََجاَب امْلَاَلُك َوَقاَل  اُروا َكاأَ ا�ُس َو�شَ رَّ ْلِج. َفِمْن َخْ�ِفِه اْرَتَعَد احْلُ اأَْبَي�َس َكالثَّ
ُل�َب. َلْي�َس ُهَ�  ُكَما َتْطُلَباِن َي�ُش�َع امْلَ�شْ اأَنَّ اأَْعَلُم  اأَْنُتَما، َفاإِينِّ  : »أَل َتَخاَفا  ِلْلَمْراأََتنْيِ
َطِجًعا ِفيِه.  بُّ ُم�شْ َع الَِّذي َكاَن الرَّ ا اْنُظَرا امْلَْ��شِ ُه َقاَم َكَما َقاَل! َهُلمَّ هُهَنا، ألأَنَّ
اإِىَل  َي�ْشِبُقُكْم  ُهَ�  َها  األأَْمَ�اِت.  ِمَن  َقاَم  َقْد  ُه  اإِنَّ ِلَتاَلِميِذِه:  ُق�أَل  �َشِريًعا  َواْذَهَبا 
ِليِل. ُهَناَك َتَرْوَنُه. َها اأََنا َقْد ُقْلُت َلُكَما«. َفَخَرَجَتا �َشِريًعا ِمَن اْلَقرْبِ ِبَخْ�ٍف  اجْلَ
ا َتاَلِميَذُه  ا َتاَلِميَذُه. َوِفيَما ُهَما ُمْنَطِلَقَتاِن ِلُتْخرِبَ َتنْيِ ِلُتْخرِبَ َوَفَرٍح َعِظيٍم، َراِك�شَ
َمَتا َواأَْم�َشَكَتا ِبَقَدَمْيِه َو�َشَجَدَتا َلُه.  اإَِذا َي�ُش�ُع أَلَقاُهَما َوَقاَل: »�َشاَلٌم َلُكَما«. َفَتَقدَّ
ِليِل، َوُهَناَك  َفَقاَل َلُهَما َي�ُش�ُع: »أَل َتَخاَفا. ِاْذَهَبا ُق�أَل ألإِْخَ�ِتي اأَْن َيْذَهُب�ا اإِىَل اجْلَ

َيَرْوَنِني«(. 

•• رشوة الحراس:
وا ُروؤَ�َشاَء  ا�ِس َجاُءوا اإِىَل امْلَِديَنِة َواأَْخرَبُ رَّ )َوِفيَما ُهَما َذاِهَبَتاِن اإَِذا َقْ�ٌم ِمَن احْلُ
ًة  ِف�شَّ اْلَع�ْشَكَر  َواأَْعَطُ�ا  َوَت�َشاَوُروا،  ُي�ِخ،  ال�شُّ َمَع  َفاْجَتَمُع�ا  َكاَن.  َما  ِبُكلِّ  اْلَكَهَنِة 
َكِثرَيًة َقاِئِلنَي: »ُق�ُل�ا اإِنَّ َتاَلِميَذُه اأََتْ�ا َلْياًل َو�َشَرُق�ُه َوَنْحُن ِنَياٌم. َواإَِذا �ُشِمَع ذِلَك 
َة َوَفَعُل�ا َكَما  نَي«. َفاأََخُذوا اْلِف�شَّ َعُلُكْم ُمْطَمِئنِّ ِعْنَد اْلَ�ايِل َفَنْحُن َن�ْشَتْعِطُفُه، َوجَنْ

َعلَُّم�ُهْم، َف�َشاَع هَذا اْلَقْ�ُل ِعْنَد اْلَيُه�ِد اإِىَل هَذا اْلَيْ�ِم(. 
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د بالمسيح: •• اللقاء المجدَّ
اأََمَرُهْم  َحْيُث  َبِل،  اجْلَ اإِىَل  ِليِل  اجْلَ اإِىَل  َفاْنَطَلُق�ا  ِتْلِميًذا  َع�َشَر  األأََحَد  ا  )َواأَمَّ
َوَكلََّمُهْم َقاِئاًل:  َم َي�ُش�ُع  �ا. َفَتَقدَّ ُهْم �َشكُّ َلُه، َولِكنَّ َبْع�شَ َراأَْوُه �َشَجُدوا  َومَلَّا  َي�ُش�ُع. 
َوَتْلِمُذوا َجِميَع األأُمَمِ  َفاْذَهُب�ا  َوَعَلى األأَْر�ِس،  َماِء  اإِيَلَّ ُكلُّ �ُشْلَطاٍن يِف ال�شَّ »ُدِفَع 
اأَْن َيْحَفُظ�ا َجِميَع َما  وِح اْلُقُد�ِس. َوَعلُِّم�ُهْم  ُدوُهْم ِبا�ْشِم األآب َواألْبِن َوالرُّ َوَعمِّ

ْهِر«(. اِء الدَّ اِم اإِىَل اْنِق�شَ ْيُتُكْم ِبِه. َوَها اأََنا َمَعُكْم ُكلَّ األأَيَّ اأَْو�شَ

•• رواية مرقس لألحداث:
ويت�شمن اإجنيل مرق�س يف األإ�شحاح 16 منه بع�س األختالفات يف الرواية 
األأخرى:  املراأة  دون  فقط  ملرمي  ظهر  امل�شيح  اأن  حيث  ال�شرد،  نهاية  ويف 
َومَِلْ   . اأََخَذَتاُهنَّ َة  رْيَ َواحْلَ ْعَدَة  الرِّ ألأَنَّ   ، اْلَقرْبِ ِمَن  َوَهَرْبَن  �َشِريًعا  )َفَخَرْجَن 
ِل األأُ�ْشُب�ِع َظَهَر  ُهنَّ ُكنَّ َخاِئَفاٍت. َوَبْعَدَما َقاَم َباِكًرا يِف اأَوَّ َيُقْلَن ألأََحٍد �َشْيًئا ألأَنَّ
هِذِه  َفَذَهَبْت  �َشَياِطنَي.  �َشْبَعَة  ِمْنَها  اأَْخَرَج  َقْد  َكاَن  ِتي  الَّ ِة،  امْلَْجَدِليَّ مِلَْرمَيَ  أًل  اأَوَّ
 ، َحيٌّ ُه  اأَنَّ اأُولِئَك  �َشِمَع  ا  َفَلمَّ َوَيْبُك�َن.  َيُن�ُح�َن  َوُهْم  َمَعُه  َكاُن�ا  ِذيَن  الَّ ِت  َواأَْخرَبَ
َوُهَما  ِمْنُهْم،  ألْثَننْيِ  اأُْخَرى  ِبَهْيَئٍة  َظَهَر  ذِلَك  َوَبْعَد  ُق�ا.  دِّ ُي�شَ مَِلْ  َنَظَرْتُه،  َوَقْد 
ُق�ا َوأَل  دِّ ا اْلَباِقنَي، َفَلْم ُي�شَ ِة. َوَذَهَب هَذاِن َواأَْخرَبَ يَّ �ِشَياِن ُمْنَطِلَقنْيِ اإِىَل اْلرَبِّ مَيْ
َوَق�َشاَوَة  اإِمَياِنِهْم  َعَدَم  َخ  َوَوبَّ ِكُئ�َن،  ُمتَّ َوُهْم  َع�َشَر  ِلالأََحَد  َظَهَر  اأَِخرًيا  هَذْيِن. 
اإِىَل  »اْذَهُب�ا  َلُهُم:  َوَقاَل  َقاَم.  َقْد  َنَظُروُه  ِذيَن  الَّ ُق�ا  دِّ ُي�شَ مَِلْ  ُهْم  ألأَنَّ ُقُل�ِبِهْم، 
َوَمْن  َخَل�َس،  َواْعَتَمَد  اآَمَن  َمْن  ُكلَِّها.  ِلْلَخِليَقِة  يِل  ِباألإِجْنِ َواْكِرُزوا  اأَْجَمَع  اْلَعامَِلِ 
ِبا�ْشِمي،  َياِطنَي  ال�شَّ ُيْخِرُج�َن  امْلُ�ؤِْمِننَي:  َتْتَبُع  األآَياُت  َوهِذِه  ُيَدْن.  ُي�ؤِْمْن  مَِلْ 
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ُهْم،  رُّ يًتا أَل َي�شُ اٍت، َواإِْن �َشِرُب�ا �َشْيًئا مُمِ َوَيَتَكلَُّم�َن ِباأَْل�ِشَنٍة َجِديَدٍة. َيْحِمُل�َن َحيَّ
اْرَتَفَع  َكلََّمُهُم  َبْعَدَما  بَّ  الرَّ اإِنَّ  ُثمَّ  وَن«.  اأُ َفَيرْبَ ى  امْلَْر�شَ َعَلى  اأَْيِدَيُهْم  ُع�َن  َوَي�شَ
َمَكاٍن،  ُكلِّ  يِف  َوَكَرُزوا  َفَخَرُج�ا  ُهْم  ا  َواأَمَّ اهلِل.  نِي  مَيِ َعْن  َوَجَل�َس  َماِء،  ال�شَّ اإِىَل 
رواية  نهاية  هي  وهذه  اِبَعِة(.  التَّ ِباألآَياِت  اْلَكاَلَم  ُت  َوُيَثبِّ َمَعُهْم  َيْعَمُل  بُّ  َوالرَّ

لالإجنيل. مرق�س 

•• رواية لوقا لألحداث:
ويف اإجنيل ل�قا )األإ�شحاحان 23-24( اختالف اأو�شح مع ما مّر معنا من 
وت�شليم  امل�شيح  اإنزال  ال�شلب، فحيث مت  بعد  ما  باألأحداث  ترتبط  تفا�شيل 
ويتبني  ِليِل(  اجْلَ ِمَن  َمَعُه  اأََتنْيَ  َقْد  ُكنَّ  ِن�َشاٌء  )َوَتِبَعْتُه  الرثي:  للرجل  ج�شده 
َج�َشُدُه.  َع  ُو�شِ َوَكْيَف  اْلَقرْبَ  اأن عددهن ف�ق األثنتني )َوَنَظْرَن  معنا بعد قليل 
ُثمَّ  ِة.  يَّ اْلَ��شِ َح�َشَب  ْحَن  ا�ْشرَتَ ْبِت  ال�شَّ َويِف  ْطَياًبا.  َواأَ َحُن�ًطا  َواأَْعَدْدَن  َفَرَجْعَن 
ُن�َط الَِّذي اأَْعَدْدَنُه،  َل اْلَفْجِر، اأََتنْيَ اإِىَل اْلَقرْبِ َحاِماَلٍت احْلَ ِل األأُ�ْشُب�ِع، اأَوَّ يِف اأَوَّ
، َفَدَخْلَن َومَِلْ َيِجْدَن َج�َشَد  َجَر ُمَدْحَرًجا َعِن اْلَقرْبِ َوَمَعُهنَّ اأَُنا�ٌس. َفَ�َجْدَن احْلَ
ِبِثَياٍب  ِبِهنَّ  َوَقَفا  َرُجاَلِن  اإَِذا  ذِلَك،  يِف  َتاَراٌت  حُمْ ُهنَّ  َوِفيَما  َي�ُش�َع.  بِّ  الرَّ
اَقٍة( مالكان ولي�س مالك واحد كما يف الن�س ال�شابق )َواإِْذ ُكنَّ َخاِئَفاٍت  َبرَّ
يَّ َبنْيَ األأَْمَ�اِت؟  : »مِلَاَذا َتْطُلنْبَ احْلَ �َشاٍت ُوُج�َهُهنَّ اإِىَل األأَْر�ِس، َقاأَل َلُهنَّ َوُمَنكِّ
َقاِئاًل:  ِليِل  اجْلَ يِف  َبْعُد  َوُهَ�  َكلََّمُكنَّ  َكْيَف  ُاْذُكْرَن  َقاَم!  ُه  لِكنَّ هُهَنا،  ُهَ�  َلْي�َس 
اْلَيْ�ِم  َويِف  َلَب،  َوُي�شْ ُخَطاٍة،  اأَُنا�ٍس  اأَْيِدي  يِف  األإِْن�َشاِن  اْبُن  ُي�َشلََّم  اأَْن  َيْنَبِغي  ُه  اإِنَّ
َع�َشَر  األأََحَد  َن  َواأَْخرَبْ  ، اْلَقرْبِ ِمَن  َوَرَجْعَن  َكاَلَمُه،  ْرَن  َفَتَذكَّ َيُق�ُم«.  اِلِث  الثَّ

َوَجِميَع اْلَباِقنَيِ هَذا ُكلِِّه(. 
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•• عدم تصديق الحواريين:
، اللََّ�اِتي ُقْلَن  ا َوَمْرمَيُ اأُمُّ َيْعُق�َب َواْلَباِقَياُت َمَعُهنَّ ُة َوُيَ�نَّ )َوَكاَنْت َمْرمَيُ امْلَْجَدِليَّ
ُبْطُر�ُس  َفَقاَم   . ُق�ُهنَّ دِّ ُي�شَ َومَِلْ  َكاْلَهَذَياِن  َلُهْم  َكاَلُمُهنَّ  اَءى  َفرَتَ �ُشِل.  ِللرُّ هَذا 
ًبا  ُمَتَعجِّ ى  َفَم�شَ َوْحَدَها،  �َعًة  َمْ��شُ األأَْكَفاَن  َوَنَظَر  َفاْنَحَنى   ، اْلَقرْبِ اإِىَل  َوَرَك�َس 

ا َكاَن(.  يِف َنْف�ِشِه مِمَّ

•• اللقاء بالمسيح:
)َواإَِذا اْثَناِن ِمْنُهْم َكاَنا ُمْنَطِلَقنْيِ يِف ذِلَك اْلَيْ�ِم اإِىَل َقْرَيٍة َبِعيَدٍة َعْن اأُوُر�َشِليَم 
ُهَما  نَي َغْلَ�ًة( اأقل من كيل�مرت واحد )ا�ْشُمَها »ِعْمَ�ا�ُس«. َوَكاَنا َيَتَكلََّماِن َبْع�شُ �ِشتِّ
َب  اْقرَتَ َوَيَتَحاَوَراِن،  َيَتَكلََّماِن  ُهَما  َوِفيَما  َ�اِدِث.  احْلَ هِذِه  َجِميِع  َعْن  َبْع�ٍس  َمَع 
َمْعِرَفِتِه.  َعْن  اأَْعُيُنُهَما  اأُْم�ِشَكْت  َولِكْن  َمَعُهَما.  �ِشي  مَيْ َوَكاَن  َنْف�ُشُه  َي�ُش�ُع  اإَِلْيِهَما 
؟«  َعاِب�َشنْيِ َما�ِشَياِن  َواأَْنُتَما  ِبِه  َتَتَطاَرَحاِن  الَِّذي  اْلَكاَلُم  هَذا  »َما  َلُهَما:  َفَقاَل 
يِف  َوْحَدَك  ٌب  ُمَتَغرِّ اأَْنَت  »َهْل  َلُه:  َوَقاَل  ِكْلُي�َبا�ُس  ا�ْشُمُه  الَِّذي  اأََحُدُهَما،  َفاأََجاَب 
»َوَما  َلُهَما:  َفَقاَل  اِم؟«  األأَيَّ ِفيَها يِف هِذِه  َحَدَثْت  الَِّتي  األأُُم�َر  َتْعَلِم  َومَِلْ  اأُوُر�َشِليَم 
ا ُمْقَتِدًرا يِف اْلِفْعِل  ، الَِّذي َكاَن اإِْن�َشاًنا َنِبيًّ ِريِّ ا�شِ ُة ِبَي�ُش�َع النَّ ِهَي؟« َفَقاأَل: »امْلُْخَت�شَّ
اِء  اُمَنا ِلَق�شَ �َشاُء اْلَكَهَنِة َوُحكَّ اأَ�ْشَلَمُه ُروؤَ ْعِب. َكْيَف  اأََماَم اهلِل َوَجِميِع ال�شَّ َواْلَقْ�ِل 
ُه ُهَ� امْلُْزِمُع اأَْن َيْفِدَي اإِ�ْشَراِئيَل. َولِكْن، َمَع هَذا  ا َنْرُج� اأَنَّ َلُب�ُه. َوَنْحُن ُكنَّ امْلَْ�ِت َو�شَ
َنَنا اإِْذ ُكنَّ  ْ ا َحريَّ �َشاِء ِمنَّ اٍم ُمْنُذ َحَدَث ذِلَك. َبْل َبْع�ُس النِّ ُكلِِّه، اْلَيْ�َم َلُه َثاَلَثُة اأَيَّ
ُهنَّ َراأَْيَن َمْنَظَر َماَلِئَكٍة  ، َومَلَّا مَِلْ َيِجْدَن َج�َشَدُه اأََتنْيَ َقاِئاَلٍت: اإِنَّ َباِكًرا ِعْنَد اْلَقرْبِ
، َفَ�َجُدوا هَكَذا َكَما َقاَلْت  ِذيَن َمَعَنا اإِىَل اْلَقرْبِ ى َقْ�ٌم ِمَن الَّ . َوَم�شَ ُه َحيٌّ َقاُل�ا اإِنَّ
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اِن َواْلَبِطيَئا اْلُقُل�ِب يِف  ا ُهَ� َفَلْم َيَرْوُه«. َفَقاَل َلُهَما: »اأَيَُّها اْلَغِبيَّ �َشاُء، َواأَمَّ ا النِّ اأَْي�شً
ُ ِبهَذا َوَيْدُخُل  األإِمَياِن ِبَجِميِع َما َتَكلََّم ِبِه األأَْنِبَياُء! اأََما َكاَن َيْنَبِغي اأَنَّ امْلَ�ِشيَح َيَتاأَمِلَّ
َة  ُر َلُهَما األأُُم�َر امْلُْخَت�شَّ ِدِه؟« ُثمَّ اْبَتَداأَ ِمْن ُم��َشى َوِمْن َجِميِع األأَْنِبَياِء ُيَف�شِّ اإِىَل جَُمْ
ِتي َكاَنا ُمْنَطِلَقنْيِ اإَِلْيَها، َوُهَ� َتَظاَهَر  ُب�ا اإِىَل اْلَقْرَيِة الَّ ِبِه يِف َجِميِع اْلُكُتِب. ُثمَّ اْقرَتَ
ُه َنْحُ� امْلَ�َشاِء َوَقْد  : »اْمُكْث َمَعَنا، ألأَنَّ ْلَزَماُه َقاِئَلنْيِ ُه ُمْنَطِلٌق اإِىَل َمَكاٍن اأَْبَعَد. َفاأَ َكاأَنَّ
َر  َكاأَ َمَعُهَما، اأََخَذ ُخْبًزا َوَباَرَك َوَك�شَّ ا اتَّ َهاُر«. َفَدَخَل ِلَيْمُكَث َمَعُهَما. َفَلمَّ َماَل النَّ
ُهَما ِلَبْع�ٍس:  َوَناَوَلُهَما، َفاْنَفَتَحْت اأَْعُيُنُهَما َوَعَرَفاُه ُثمَّ اْخَتَفى َعْنُهَما، َفَقاَل َبْع�شُ
ُح َلَنا اْلُكُتَب؟« َفَقاَما  ِريِق َوُي��شِ »اأَمَِلْ َيُكْن َقْلُبَنا ُمْلَتِهًبا ِفيَنا اإِْذ َكاَن ُيَكلُِّمَنا يِف الطَّ
ِذيَن  َتِمِعنَي، ُهْم َوالَّ اَعِة َوَرَجَعا اإِىَل اأُوُر�َشِليَم، َوَوَجَدا األأََحَد َع�َشَر جُُمْ يِف ِتْلَك ال�شَّ
ا ُهَما َفَكاَنا  َواأَمَّ ِقيَقِة َوَظَهَر ِل�ِشْمَعاَن!«  بَّ َقاَم ِباحْلَ َمَعُهْم َوُهْم َيُق�ُل�َن: »اإِنَّ الرَّ

ْبِز(.  ِريِق، َوَكْيَف َعَرَفاُه ِعْنَد َك�ْشِر اخْلُ ا َحَدَث يِف الطَّ اِن مِبَ ُيْخرِبَ

•• المسيح يظهر مجدداً:
َلُهْم: »�َشاَلٌم  َوَقاَل  َنْف�ُشُه يِف َو�ْشِطِهْم،  َي�ُش�ُع  َوَقَف  َيَتَكلَُّم�َن ِبهَذا  )َوِفيَما ُهْم 
َباُلُكْم  »َما  َلُهْم:  َفَقاَل  ُروًحا.  َنَظُروا  ُهْم  اأَنَّ َوَظنُّ�ا  َوَخاُف�ا،  َفَجِزُع�ا  َلُكْم!« 
اأََنا ُهَ�!  اإِينِّ   : ُاْنُظُروا َيَديَّ َوِرْجَليَّ اأَْفَكاٌر يِف ُقُل�ِبُكْم؟  َومِلَاَذا َتْخُطُر  َطِرِبنَي،  ُم�شْ
َقاَل  َوِحنَي  َتَرْوَن يِل«.  َكَما  َوِعَظاٌم  ٌم  حَلْ َلُه  َلْي�َس  وَح  الرُّ َفاإِنَّ  َواْنُظُروا،  �يِن  ُج�شُّ
ُب�َن، َقاَل  ِقني ِمَن اْلَفَرِح، َوُمَتَعجِّ دِّ هَذا اأََراُهْم َيَدْيِه َوِرْجَلْيِه. َوَبْيَنَما ُهْم َغرْيُ ُم�شَ
، َو�َشْيًئا ِمْن �َشْهِد  َلُهْم: »اأَِعْنَدُكْم هُهَنا َطَعاٌم؟« َفَناَوُل�ُه ُجْزًءا ِمْن �َشَمٍك َم�ْشِ�يٍّ
اَمُهْم. َوَقاَل َلُهْم: »هَذا ُهَ� اْلَكاَلُم الَِّذي َكلَّْمُتُكْم ِبِه َواأََنا  َخَذ َواأََكَل ُقدَّ َع�َشل. َفاأَ
ي يِف َناُم��ِس ُم��َشى َواألأَْنِبَياِء  ُه أَل ُبدَّ اأَْن َيِتمَّ َجِميُع َما ُهَ� َمْكُت�ٌب َعنِّ َبْعُد َمَعُكْم: اأَنَّ
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َوامْلََزاِمرِي«. ِحيَنِئٍذ َفَتَح ِذْهَنُهْم ِلَيْفَهُم�ا اْلُكُتَب. َوَقاَل َلُهْم: »هَكَذا ُهَ� َمْكُت�ٌب، 
َواأَْن  الثَّاِلِث،  اْلَيْ�ِم  يِف  األأَْمَ�اِت  ِمَن  َوَيُق�ُم   ُ َيَتاأَمِلَّ امْلَ�ِشيَح  اأَنَّ  َيْنَبِغي  َكاَن  َوهَكَذا 
، ُمْبَتَداأً ِمْن اأُوُر�َشِليَم. َواأَْنُتْم  ِميِع األأُمَمِ َطاَيا جِلَ ْ�َبِة َوَمْغِفَرِة اخْلَ ُيْكَرَز ِبا�ْشِمِه ِبالتَّ
ْن  ِقيُم�ا يِف َمِديَنِة اأُوُر�َشِليَم اإِىَل اأَ َلْيُكْم َمْ�ِعَد اأَِبي. َفاأَ �ُشُه�ٌد ِلذِلَك. َوَها اأََنا اأُْر�ِشُل اإِ
ًة ِمَن األأََعايِل«. َواأَْخَرَجُهْم َخاِرًجا اإِىَل َبْيِت َعْنَيا، َوَرَفَع َيَدْيِه َوَباَرَكُهْم.  ُتْلَب�ُش�ا ُق�َّ
َماِء. َف�َشَجُدوا َلُه َوَرَجُع�ا اإِىَل  ىَل ال�شَّ ِعَد اإِ َوِفيَما ُهَ� ُيَباِرُكُهُم، اْنَفَرَد َعْنُهْم َواأُ�شْ

ُح�َن َوُيَباِرُك�َن اهلَل(. اأُوُر�َشِليَم ِبَفَرٍح َعِظيٍم، َوَكاُن�ا ُكلَّ ِحنٍي يِف اْلَهْيَكِل ُي�َشبِّ

•• رواية يوحنا لألحداث:
بن�شق  األأحداث  فريوي   )21-19( األإ�شحاحات  يف  اإجنيله  يف  ي�حنا  واأما 
َي�ُش�َع،  ِتْلِميُذ  َوُهَ�  اَمِة،  الرَّ ِمَن  الَِّذي  ُي��ُشَف  اإِنَّ  )ُثمَّ  قال:  �شبق،  عما  خمتلف 
ْن َياأُْخَذ َج�َشَد َي�ُش�َع، َفاأَِذَن  َل ِبياَلُط�َس اأَ ْ�ِف ِمَن اْلَيُه�ِد، �َشاأَ َولِكْن ُخْفَيًة ِل�َشَبِب اخْلَ
ىَل  أًل اإِ ا ِنيُق�ِدمُي��ُس، الَِّذي اأََتى اأَوَّ ِبياَلُط�ُس. َفَجاَء َواأََخَذ َج�َشَد َي�ُش�َع. َوَجاَء اأَْي�شً
َي�ُش�َع َلْياًل، َوُهَ� َحاِمٌل َمِزيَج ُمّر َوُع�ٍد َنْحَ� ِمَئِة َمًنا( مِل يرد ذكر لهذه ال�شخ�شية 
اُه ِباأَْكَفاٍن َمَع  فيما �شبق حيث ن�شب األأمر لي��شف فقط )َفاأََخَذا َج�َشَد َي�ُش�َع، َوَلفَّ
ِلَب ِفيِه ُب�ْشَتاٌن،  ِع الَِّذي �شُ ُن�ا. َوَكاَن يِف امْلَْ��شِ األأَْطَياِب، َكَما ِلْلَيُه�ِد َعاَدٌة اأَْن ُيَكفِّ
ِل�َشَبِب  َي�ُش�َع  َعا  َو�شَ َفُهَناَك   . َقطُّ اأََحٌد  ِفيِه  ْع  ُي��شَ مَِلْ  َجِديٌد  َقرْبٌ  اْلُب�ْشَتاِن  َويِف 
ُة  ِل األأُ�ْشُب�ِع َجاَءْت َمْرمَيُ امْلَْجَدِليَّ ا�ْشِتْعَداِد اْلَيُه�ِد، ألأَنَّ اْلَقرْبَ َكاَن َقِريًبا. َويِف اأَوَّ
ْت  َفَرَك�شَ  . اْلَقرْبِ َعِن  َمْرُف�ًعا  َجَر  احْلَ َفَنَظَرِت  َباق.  اَلُم  َوالظَّ َباِكًرا،  اْلَقرْبِ  اإىَِل 
ْلِميِذ األآَخِر الَِّذي َكاَن َي�ُش�ُع ُيِحبُُّه( أل ذكر  َوَجاَءْت اإىَِل �ِشْمَعاَن ُبْطُر�َس َواإىَِل التِّ
 ، َد ِمَن اْلَقرْبِ يِّ اإىل هنا لروؤيتها مللك اأو اأكرث وأل للم�شيح )َوَقاَلْت َلُهَما: »اأََخُذوا ال�شَّ
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. َوَكاَن  ْلِميُذ األآَخُر َواأََتَيا اإىَِل اْلَقرْبِ ُع�ُه!«. َفَخَرَج ُبْطُر�ُس َوالتِّ َوَل�ْشَنا َنْعَلُم اأَْيَن َو�شَ
، َواْنَحَنى  أًل اإىَِل اْلَقرْبِ ْلِميُذ األآَخُر ُبْطُر�َس َوَجاَء اأَوَّ اِن َمًعا. َف�َشَبَق التِّ األْثَناِن َيْرُك�شَ
ُه مَِلْ َيْدُخْل. ُثمَّ َجاَء �ِشْمَعاُن ُبْطُر�ُس َيْتَبُعُه، َوَدَخَل  �َعًة، َولِكنَّ َفَنَظَر األأَْكَفاَن َمْ��شُ
�ًعا َمَع  �َعًة، َوامْلِْنِديَل الَِّذي َكاَن َعَلى َراأْ�ِشِه َلْي�َس َمْ��شُ اْلَقرْبَ َوَنَظَر األأَْكَفاَن َمْ��شُ
ْلِميُذ األآَخُر الَِّذي َجاَء  ا التِّ ٍع َوْحَدُه. َفِحيَنِئٍذ َدَخَل اأَْي�شً األأَْكَفاِن، َبْل َمْلُف�ًفا يِف َمْ��شِ
ُه َيْنَبِغي اأَْن  ُهْم مَِلْ َيُك�ُن�ا َبْعُد َيْعِرُف�َن اْلِكَتاَب: اأَنَّ ، َوَراأَى َفاآَمَن، ألأَنَّ أًل اإىَِل اْلَقرْبِ اأَوَّ

ِعِهَما(.  ا اإىَِل َمْ��شِ ْلِميَذاِن اأَْي�شً ى التِّ َيُق�َم ِمَن األأَْمَ�اِت. َفَم�شَ

•• المسيح يظهر للمجدلية:
ا َمْرمَيُ َفَكاَنْت َواِقَفًة ِعْنَد اْلَقرْبِ َخاِرًجا َتْبِكي. َوِفيَما ِهَي َتْبِكي اْنَحَنْت اإىَِل  )اأَمَّ
ِعْنَد  َواألآَخَر  اأْ�ِس  الرَّ ِعْنَد  َواِحًدا  َجاِل�َشنْيِ  ِبي�ٍس  ِبِثَياٍب  َماَلَكنْيِ  َفَنَظَرْت   ، اْلَقرْبِ
ُهْم مَِلْ َيُك�ُن�ا  ، َوَراأَى َفاآَمَن، ألأَنَّ أًل اإىَِل اْلَقرْبِ ْلِميُذ األآَخُر الَِّذي َجاَء اأَوَّ ، التِّ ْجَلنْيِ الرِّ
ا  ْلِميَذاِن اأَْي�شً ى التِّ ُه َيْنَبِغي اأَْن َيُق�َم ِمَن األأَْمَ�اِت. َفَم�شَ َبْعُد َيْعِرُف�َن اْلِكَتاَب: اأَنَّ
ا َمْرمَيُ َفَكاَنْت َواِقَفًة ِعْنَد اْلَقرْبِ َخاِرًجا َتْبِكي. َوِفيَما ِهَي َتْبِكي  ِعِهَما. اأَمَّ اإىَِل َمْ��شِ
اأْ�ِس  الرَّ ِعْنَد  َواِحًدا  َجاِل�َشنْيِ  ِبي�ٍس  ِبِثَياٍب  َماَلَكنْيِ  َفَنَظَرْت   ، اْلَقرْبِ اإىَِل  اْنَحَنْت 
�ًعا. َفَقاأَل َلَها: »َيا اْمَراأَُة، مِلَاَذا  ، َحْيُث َكاَن َج�َشُد َي�ُش�َع َمْ��شُ ْجَلنْيِ َواألآَخَر ِعْنَد الرِّ
َومَلَّا َقاَلْت  ُع�ُه!«  ْيَن َو�شَ اأَ اأَْعَلُم  َوَل�ْشُت  ِدي،  اأََخُذوا �َشيِّ ُهْم  َلُهَما: »اإِنَّ َتْبِكنَي؟« َقاَلْت 
ُه َي�ُش�ُع( هذا الن�شق  هَذا اْلَتَفَتْت اإىَِل اْلَ�َراِء، َفَنَظَرْت َي�ُش�َع َواِقًفا، َومَِلْ َتْعَلْم اأَنَّ
لرتاتبية األأحداث خمتلف متامًا عما عرفناه من قبل يف األأناجيل ال�شابقة )َقاَل 
، َفَقاَلْت  ُه اْلُب�ْشَتايِنُّ ْت ِتْلَك اأَنَّ ُة، مِلَاَذا َتْبِكنَي؟ َمْن َتْطُلِبنَي؟« َفَظنَّ َلَها َي�ُش�ُع: »َيا اْمَراأَ
ْعَتُه، َواأََنا اآُخُذُه«. َقاَل َلَها  ُد، اإِْن ُكْنَت اأَْنَت َقْد َحَمْلَتُه َفُقْل يِل اأَْيَن َو�شَ َلُه: »َيا �َشيِّ
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ي )الَِّذي َتْف�ِشرُيُه: َيا  « َفاْلَتَفَتْت ِتْلَك َوَقاَلْت َلُه: »َربُّ�يِن!«( يا ِربِّ َي�ُش�ُع: »َيا َمْرمَيُ
َعْد َبْعُد اإىَِل اأَِبي. َولِكِن اْذَهِبي اإىَِل  ُمَعلُِّم. َقاَل َلَها َي�ُش�ُع: »أَل َتْلِم�ِشيِني ألأيَنِّ مَِلْ اأَ�شْ
َمْرمَيُ  َفَجاَءْت  َواإِلِهُكْم«.  َواإِلِهي  َواأَِبيُكْم  اأَِبي  اإىَِل  َعُد  اأَ�شْ اإيِنِّ  َلُهْم:  َوُق�يِل  اإِْخَ�ِتي 

ُه َقاَل َلَها هَذا(. ، َواأَنَّ بَّ َها َراأَِت الرَّ ِت التَّاَلِميَذ اأَنَّ ُة َواأَْخرَبَ امْلَْجَدِليَّ

•• اللقاء األول بالحواريين: 
)َومَلَّا  واحل�اريني:  امل�شيح  بني  مت  الذي  األأول  اللقاء  عن  الن�س  يتحدث  ثم 
َكاَن  َحْيُث  ُمَغلََّقًة  األأَْبَ�اُب  َوَكاَنِت  األأُ�ْشُب�ِع،  ُل  اأَوَّ َوُهَ�  اْلَيْ�ِم،  ذِلَك  ُة  َع�ِشيَّ َكاَنْت 
اْلَ��ْشِط،  يِف  َوَوَقَف  َي�ُش�ُع  َجاَء  اْلَيُه�ِد،  ِمَن  ْ�ِف  اخْلَ ِل�َشَبِب  َتِمِعنَي  جُُمْ التَّاَلِميُذ 
َوَقاَل َلُهْم: »�َشاَلٌم َلُكْم!« َومَلَّا َقاَل هَذا اأََراُهْم َيَدْيِه َوَجْنَبُه( حيث فيها عالمات 
امل�شامري اخلا�شة بال�شلب واأثر الرمح الذي طعن به كما يف الق�شة املذك�رة 
ا:  . َفَقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع اأَْي�شً بَّ يف هذا الن�س األإجنيلي )َفَفِرَح التَّاَلِميُذ اإِْذ َراأَْوا الرَّ
َنا«. َومَلَّا َقاَل هَذا َنَفَخ َوَقاَل َلُهُم: »اْقَبُل�ا  ْر�ِشُلُكْم اأَ »�َشاَلٌم َلُكْم! َكَما اأَْر�َشَلِني األآُب اأُ
اأُْم�ِشَكْت«.  اأَْم�َشْكُتْم َخَطاَياُه  َوَمْن  َلُه،  ُتْغَفُر  َغَفْرمُتْ َخَطاَياُه  َمْن  اْلُقُد�َس.  وَح  الرُّ
َجاَء  ِحنَي  َمَعُهْم  َيُكْن  َفَلْم  ْ�اأَُم،  التَّ َلُه  ُيَقاُل  الَِّذي  َع�َشَر،  األْثَنْي  اأََحُد  ُت�َما،  ا  اأَمَّ
ْر  !«. َفَقاَل َلُهْم: »اإِْن مَِلْ اأُْب�شِ بَّ َي�ُش�ُع. َفَقاَل َلُه التَّاَلِميُذ األآَخُروَن: »َقْد َراأَْيَنا الرَّ
ْع َيِدي يِف َجْنِبِه، أَل  َثِر امْلَ�َشاِمرِي، َواأَ�شَ ِبِعي يِف اأَ ْع اإِ�شْ يِف َيَدْيِه اأََثَر امْلَ�َشاِمرِي، َواأَ�شَ

ا َداِخاًل َوُت�َما َمَعُهْم(. اٍم َكاَن َتاَلِميُذُه اأَْي�شً اأُوِمْن«. َوَبْعَد َثَماِنَيِة اأَيَّ

•• اللقاء الثاني بالحواريين:
)َفَجاَء َي�ُش�ُع َواألأَْبَ�اُب ُمَغلََّقٌة، َوَوَقَف يِف اْلَ��ْشِط َوَقاَل: »�َشاَلٌم َلُكْم!«. ُثمَّ َقاَل 
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ْعَها يِف َجْنِبي، َوأَل  ، َوَهاِت َيَدَك َو�شَ ْر َيَديَّ ىَل ُهَنا َواأَْب�شِ ِبَعَك اإِ ِلُت�َما: »َهاِت اإِ�شْ
لِهي!«. َقاَل َلُه َي�ُش�ُع:  ي َواإِ َتُكْن َغرْيَ ُم�ؤِْمٍن َبْل ُم�ؤِْمًنا«. اأََجاَب ُت�َما َوَقاَل َلُه: »َربِّ
َكِثرَيًة  اأَُخَر  َواآَياٍت  َيَرْوا«.  َومَِلْ  اآَمُن�ا  ِللَِّذيَن  اآَمْنَت! ُط�َبى  ُت�َما  َيا  َراأَْيَتِني  َك  »ألأَنَّ
ا هِذِه َفَقْد ُكِتَبْت ِلُت�ؤِْمُن�ا  اَم َتاَلِميِذِه مَِلْ ُتْكَتْب يِف هَذا اْلِكَتاِب. َواأَمَّ َنَع َي�ُش�ُع ُقدَّ �شَ

اأَنَّ َي�ُش�َع ُهَ� امْلَ�ِشيُح اْبُن اهلِل، َوِلَكْي َتُك�َن َلُكْم اإَِذا اآَمْنُتْم َحَياٌة ِبا�ْشِمِه(. 

•• اللقاء الثالث بالحواريين:
َظَهَر هَكَذا:  َة.  يَّ َطرَبِ َبْحِر  َعَلى  ِللتَّاَلِميِذ  َنْف�َشُه  َي�ُش�ُع  ا  اأَْي�شً اأَْظَهَر  )َبْعَد هَذا 
ِليِل،  ْ�اأَُم، َوَنَثَناِئيُل الَِّذي ِمْن َقاَنا اجْلَ َكاَن �ِشْمَعاُن ُبْطُر�ُس، َوُت�َما الَِّذي ُيَقاُل َلُه التَّ
ِهْم. َقاَل َلُهْم �ِشْمَعاُن ُبْطُر�ُس:  َواْبَنا َزْبِدي، َواْثَناِن اآَخَراِن ِمْن َتاَلِميِذِه َمَع َبْع�شِ
َوَدَخُل�ا  َفَخَرُج�ا  َمَعَك«.  ا  ْي�شً اأَ َنْحُن  »َنْذَهُب  َلُه:  َقاُل�ا  َد«.  يَّ ألأََت�شَ اأَْذَهُب  »اأََنا 
ْبُح، َوَقَف َي�ُش�ُع  �ِشُك�ا �َشْيًئا. َومَلَّا َكاَن ال�شُّ ِفيَنَة ِلْلَ�ْقِت. َويِف ِتْلَك اللَّْيَلِة مَِلْ مُيْ ال�شَّ
ُه َي�ُش�ُع. َفَقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: »َيا  اِطِئ. َولِكنَّ التَّاَلِميَذ مَِلْ َيُك�ُن�ا َيْعَلُم�َن اأَنَّ َعَلى ال�شَّ
ىَل َجاِنِب  َبَكَة اإِ ِغْلَماُن اأََلَعلَّ ِعْنَدُكْم اإَِداًما؟«. اأََجاُب�ُه: »أَل!« َفَقاَل َلُهْم: »اأَْلُق�ا ال�شَّ
ِة  َكرْثَ ِمْن  َيْجِذُب�َها  اأَْن  َيْقِدُروَن  َيُع�ُدوا  َومَِلْ  َفاأَْلَقْ�ا،  َفَتِجُدوا«.  ِن  األأمَْيَ ِفيَنِة  ال�شَّ
ا  !«. َفَلمَّ بُّ ْلِميُذ الَِّذي َكاَن َي�ُش�ُع ُيِحبُُّه ِلُبْطُر�َس: »ُهَ� الرَّ َمِك. َفَقاَل ذِلَك التِّ ال�شَّ
َنْف�َشُه يِف  َواأَْلَقى  ُعْرَياًنا،  َكاَن  ُه  ألأَنَّ ِبَثْ�ِبِه،  َزَر  اتَّ  ، بُّ الرَّ ُه  اأَنَّ ُبْطُر�ُس  �ِشْمَعاُن  �َشِمَع 
ُهْم مَِلْ َيُك�ُن�ا َبِعيِديَن َعِن  ِفيَنِة، ألأَنَّ ا التَّاَلِميُذ األآَخُروَن َفَجاُءوا ِبال�شَّ اْلَبْحِر. َواأَمَّ
ا َخَرُج�ا اإىَِل األأَْر�ِس  َمِك. َفَلمَّ وَن �َشَبَكَة ال�شَّ األأَْر�ِس اإأِلَّ َنْحَ� ِمَئَتْي ِذَراٍع، َوُهْم َيُجرُّ
ُم�ا ِمَن  �ًعا َعَلْيِه َوُخْبًزا. َقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: »َقدِّ �ًعا َو�َشَمًكا َمْ��شُ َنَظُروا َجْمًرا َمْ��شُ
ْر�ِس،  ىَل األأَ َبَكَة اإِ ِعَد �ِشْمَعاُن ُبْطُر�ُس َوَجَذَب ال�شَّ َمِك الَِّذي اأَْم�َشْكُتُم األآَن«. َف�شَ ال�شَّ
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َبَكُة.  ِق ال�شَّ ِة مَِلْ َتَتَخرَّ َتِلَئًة �َشَمًكا َكِبرًيا، ِمَئًة َوَثاَلًثا َوَخْم�ِشنَي. َوَمْع هِذِه اْلَكرْثَ مُمْ
ْوا!«. َومَِلْ َيْج�ُشْر اأََحٌد ِمَن التَّاَلِميِذ اأَْن َي�ْشاأََلُه: َمْن اأَْنَت؟  �ا َتَغدَّ َقاَل َلُهْم َي�ُش�ُع: »َهُلمُّ
َمَك.  ْبَز َواأَْعَطاُهْم َوَكذِلَك ال�شَّ . ُثمَّ َجاَء َي�ُش�ُع َواأََخَذ اخْلُ بُّ ُه الرَّ اإِْذ َكاُن�ا َيْعَلُم�َن اأَنَّ

ٌة َثاِلَثٌة َظَهَر َي�ُش�ُع ِلَتاَلِميِذِه َبْعَدَما َقاَم ِمَن األأَْمَ�اِت(.  هِذِه َمرَّ

•• المسيح يوصي بطرس:
بُِّني اأَْكرَثَ  ْوا َقاَل َي�ُش�ُع ِل�ِشْمَعاَن ُبْطُر�َس: »َيا �ِشْمَعاُن ْبَن ُي�َنا، اأَحُتِ )َفَبْعَد َما َتَغدَّ
ِمْن ه�ؤُأَلِء؟« َقاَل َلُه: »َنَعْم َيا َربُّ اأَْنَت َتْعَلُم اأَينِّ اأُِحبَُّك«. َقاَل َلُه: »اْرَع ِخَرايِف«. 
، اأَْنَت َتْعَلُم  بُِّني؟« َقاَل َلُه: »َنَعْم َيا َربُّ ا َثاِنَيًة: »َيا �ِشْمَعاُن ْبَن ُي�َنا، اأَحُتِ َقاَل َلُه اأَْي�شً
بُِّني؟«  اأَينِّ اأُِحبَُّك«. َقاَل َلُه: »اْرَع َغَنِمي«. َقاَل َلُه َثاِلَثًة: »َيا �ِشْمَعاُن ْبَن ُي�َنا، اأَحُتِ
، اأَْنَت َتْعَلُم ُكلَّ �َشْيٍء.  بُِّني؟ َفَقاَل َلُه: »َيا َربُّ ُه َقاَل َلُه َثاِلَثًة: اأَحُتِ َفَحِزَن ُبْطُر�ُس ألأَنَّ
قَّ اأَُق�ُل َلَك: مَلَّا ُكْنَت  قَّ احْلَ اأَْنَت َتْعِرُف اأَينِّ اأُِحبَُّك«. َقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »اْرَع َغَنِمي. َاحْلَ
دُّ  َك مَتُ نَّ �ِشي َحْيُث َت�َشاُء. َولِكْن َمَتى �ِشْخَت َفاإِ ْنِطُق َذاَتَك َومَتْ اأَْكرَثَ َحَداَثًة ُكْنَت مُتَ
ِة ِميَتٍة  ْنِطُقَك، َوَيْحِمُلَك َحْيُث أَل َت�َشاُء«. َقاَل هَذا ُم�ِشرًيا اإِىَل اأَيَّ َيَدْيَك َواآَخُر مُيَ
َد اهلَل ِبَها. َومَلَّا َقاَل هَذا َقاَل َلُه: »اْتَبْعِني«. َفاْلَتَفَت ُبْطُر�ُس  جِّ َكاَن ُمْزِمًعا اأَْن مُيَ
ْدِرِه  َعَلى �شَ َكاأَ  اتَّ الَِّذي  ا  اأَْي�شً َوُهَ�  َيْتَبُعُه،  ُيِحبُُّه  َي�ُش�ُع  َكاَن  الَِّذي  ْلِميَذ  التِّ َوَنَظَر 
ُبْطُر�ُس هَذا،  َراأَى  ا  َفَلمَّ ُي�َشلُِّمَك؟«  ُهَ� الَِّذي  ُد، َمْن  َوَقاَل: »َيا �َشيِّ اْلَع�َشاِء،  َوْقَت 
ُه َيْبَقى َحتَّى  �َشاُء اأَنَّ ، َوهَذا َما َلُه؟« َقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »اإِْن ُكْنُت اأَ َقاَل ِلَي�ُش�َع:»َيا َربُّ
ْلِميَذ  اأَِجيَء، َفَماَذا َلَك؟ اْتَبْعِني اأَْنَت!«. َفَذاَع هَذا اْلَقْ�ُل َبنْيَ األإِْخَ�ِة: اإِنَّ ذِلَك التِّ
ُه َيْبَقى َحتَّى  �ُت، َبْل: »اإِْن ُكْنُت اأَ�َشاُء اأَنَّ ُه أَل مَيُ �ُت. َولِكْن مَِلْ َيُقْل َلُه َي�ُش�ُع اإِنَّ أَل مَيُ
اأَنَّ  َوَنْعَلُم  َوَكَتَب هَذا.  ِبهَذا  َي�ْشَهُد  الَِّذي  ْلِميُذ  التِّ ُهَ�  َلَك؟«. هَذا  َفَماَذا  اأَِجيَء، 
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َنَعَها َي�ُش�ُع، اإِْن ُكِتَبْت َواِحَدًة َواِحَدًة، َفَل�ْشُت  َخُر َكِثرَيٌة �شَ . َواأَ�ْشَياُء اأُ �َشَهاَدَتُه َحقٌّ
اأَُظنُّ اأَنَّ اْلَعامَِلَ َنْف�َشُه َي�َشُع اْلُكُتَب امْلَْكُت�َبَة(.

•• الصلب في روايات األبوكريفا:
يف مقابل هذا الت�شّ�ر �شبه ال�شائد لدى ال��شط امل�شيحي، جند اأن بع�س 
ت�ش�رًا  م  ُتقدِّ الكني�شة  بها  تعرتف  مِل  التي  )األأب�كريفا(  القدمية  الن�ش��س 
لقتل  النافية  القراآنية  األآية  ظاهر  من  يقرتب  األأحداث  جُمريات  ح�ل  اآخر 
امل�شيح اأو �شلبه: {َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهلِل َوَما 
ْنُه َما َلُهم  َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبَِّه َلُهْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوْا ِفيِه َلِفي َشكٍّ مِّ

نِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقيًنا}))). َباَع الظَّ ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتِّ

ففي ن�شخة اإجنيل بطر�س  الذي مت احل�ش�ل عليه �شمن خمط�طات )جنع 
اأنه  على  اأحدهما  ر  ُي�شَ�ّ �شخ�شيتني،  يرى  بطر�س  اأن  ترجمته  ما  حّمادي( 
اجل�شدي  لالعتداء  األآخر  يتعر�س  بينما  �شجرة  على  جل��شه  اأثناء  ي�شحك 
وال�شلب. ثم يك�شف امل�شيح لبطر�س اأن ال�شخ�س امل�ج�د على ال�شجرة الذي 
لقلة  اأعدائه  على  ي�شحك  الذي  األأول  الروح  اإنه  احلي.  ي�ش�ع  ه�  ي�شحك 
اإدراكهم، ألأنهم ا�شتمروا على عميهم عن احلقيقة، كما كان�ا عند وألدتهم))). 

 Richard وليخ Michael Baigent وبايجنت H. Lincoln وذكر لينك�لن
 The Holy Blood and)يف كتابهم )الدم املقد�س والكاأ�س املقد�شة Leigh

1. الن�شاء:157.
2.http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94
222014000100010#back36
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The Holy Grail ن�شًا تاريخيًا ماأخ�ذًا عن وثائق جنع حمادي يحمل اإحداها 

عن�ان )اأطروحة �شيث( Treatise of Seth وفيها اأن ال�شلب وقع ولكن أل على 
امل�شيح، بل على �شمعان الق�ريني اأو القريواين Simon of Cyrene ))) ن�شبًة 

اإىل ق�رينة التي مّرت معنا اأي�شًا با�شم )�شحات( ال�اقعة يف ليبيا.

•• الغنوصية:
الغن��شية اإحدى األجتاهات امل�شيحية القدمية التي كانت فاعلة يف القرون 

ه ذلك للنا�س. امليالدية األأوىل، وكانت ت�ؤمن بعدم �شلب امل�شيح، واأنه �ُشبِّ
ويذكر الباحث ال�ش�ري )فرا�س ال�ش�اح( يف كتابه )ال�جه األآخر للم�شيح( 
والتي   Gnosis الي�نانية  الكلمة  من  تاأتي   Gnostisem الغن��شية  ت�شمية  اأن 
الت�ش�ف  م�شطلح  بح�شب  )العرفان(  اأو  الباطنية،  احلد�شية  املعرفة  تعني 
األإ�شالمي، والعارف�ن )الغن��شي�ن( هم الذين يت�ا�شل�ن -بح�شب اّدعائهم- 
اإذا  باحلقيقة املطلقة عن طريق ب�شريتهم الداخلية. من هنا فاإّن اخلال�س 
كان عند اليه�د باأللتزام ب�شريعة م��شى، وعند غالبية امل�شيحيني من خالل 
فعالية  طريق  عن  ياأتي  الغن��شي  عند  اخلال�س  فاإن  امل�شيح،  بي�ش�ع  األإميان 
روحانية داخلية تق�د اإىل معرفة النف�س، ويف م�شت�يات اأعمق تق�د اإىل معرفة 
اإطار  يف  احلبي�شة  الروح  حترير  ميكن  ذلك  عند  واإلهامًا.  وك�شفًا  ذوقًا  اهلل 

اجل�شد املادي لتع�د اإىل العامِل الن�راين الذي �شدرت منه. 
يف الغن��شية يلعب ي�ش�ع دورًا مركزيًا باعتباره حمررًا للب�شرية ال�اقعة حتت 
اأ�شر العامِل املادي، لقد هبط ي�ش�ع من ال�شماء الروحانية أل لي�شّحي بنف�شه من 

1.https://o.b5z.net/i/u/6103974/f/Before_Nicea_-_The_Crucifixion.pdf
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واإمنا  التعليم امل�شيحي املتداول،  الب�شر من اخلطيئة كما يق�ل  اأجل تخلي�س 
ليفتح ب�شريتهم ويحرك العرفان يف النف�س الب�شرية. 

ويتم�ّشك الغن��شي�ن مبا جاء يف �ِشفر )روؤيا يعق�ب( وه� من )األأب�كريفا( 
والذي يدّل على اأن امل�شيح مِل يتعذب على ال�شليب ومِل ينله اأي اأذى من جالديه، 
ويعتقدون باأن ي�ش�ع مِل ميت حقيقة على ال�شليب، واأن ما راأوه من م�ته مِل يكن 
�ش�ى مظهرًا خادعًا، واأنهم ما �شرب�ه وما اأهان�ه وما �شق�ه اخلل واملر، واإمنا 
فعل�ا ذلك ب�شخ�س اآخر اّتخذ �شبَهه، بينما كان ه� على الُبعد يهزاأ منهم ومن 

جهلهم، ولذا أل معنى لقيامة امل�شيح اجل�شدية عندهم. 

ي�ش�ع  ال�شماوي قد هبط على  امل�شيح  باأن  يق�ل  اآخر  وهناك فريق غن��شي 
ي�حنا  يد  على  )اغت�شل(  تعّمد  اأن  بعد  املاء  من  خروجه  حلظة  معه  وتطابق 
املعمدان، ثم غادره عندما مات على ال�شليب، وبذلك تك�ن قيامة امل�شيح قيامة 
روحانية عندما تخلى عن ج�شد ي�ش�ع األأر�شي. اإن عقيدة الغن��شيني هي اأنهم 
األأبي�نيني  اأو  العربانيني  اإجنيل  العقيدة وردت يف  )ماقتل�ه وما�شلب�ه( وهذه 
الذي كان منت�شرًا يف �شبه اجلزيرة العربية يف القرن ال�شابع امليالدي كما ذكر 

األأب ج�رج قزي -اأب�م��شى احلريري- يف كتابه )ق�س ونبي())).

انت�شرت يف  الثاين، حني  القرن  اأوا�شط  اأوجها ح�ايل  الغن��شية  بلغت  لقد 
اأدبياتها  عرب  عقائدها  نعرف  أل  ونحن  ال�شرقي،  املت��شط  البحر  مناطق  كل 
اخلا�شة بها، التي اندثرت بالكامل تقريبًا، بقدر ما نعرفها عن طريق م�ؤلفات 

1. للمزيد انظر كتاب )ال�جه األآخر للم�شيح، م�قف ي�ش�ع من اليه�د واليه�دية واإله العهد 
القدمي ومقدمة يف امل�شيحية الغن��شية( لفرا�س ال�ش�اح.
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)اآباء الكني�شة( الذي كافح�ا الهرطقات، اأي البدع العقائدية))).

ب�شاأن عقائد  ُطرح  ما  نت�قف يف ت�شديق كل  يجعلنا  ويتلر  الكالم من  هذا 
واأفكار الغن��شيني املطروحة من قبل خ�ش�مهم، واألأ�شباب التي دعتهم ألإنكار 
التي  بالنقطة  ونكتفي  جدًا،  غريبة  تف�شريات  -اأحيانًا-  وفيها  امل�شيح،  �شلب 
تهّمنا هنا وهي الق�ل باإنكار �شلب امل�شيح. ومن بني األجتاهات الغن��شية التي 
تبّنت فكرة عدم �شلب امل�شيح، واإن كان ذلك �شمن روؤى ومعتقدات وتربيرات 

عى عليهم: وتف�شريات خمتلفة بح�شب املدَّ

 ال�شرينثيي�ن The Cerinthians اأتباع )�شريينث��س( يف م�شر الذي طرح 
اأفكاره يف الن�شف الثاين من القرن امليالدي األأول))).

حيث  األإ�شكندرية  يف  ظه�رهم  وكان   The Basilidians البا�شيليدي�ن   
دّر�س فيها )با�شيليد�س( اآراءه يف الن�شف األأول من القرن امليالدي الثاين))).

تعترب  اإذ  يبدو-  dokein، مبعنى  الي�نانية  Docetism -من  الدو�شيتية   
واحدة من اأوائل املذاهب امل�شيحية التي ت�ؤكد على اأن امل�شيح مِل يكن له ج�شد 
حقيقي اأو طبيعي خالل حياته على األأر�س، بل ج�شد ظاهري اأو وهمي. ويعتقد 
اأتباع هذا املذهب الغن��شي )العرفاين الباطني( اأن امل�شيح ُولد دون اأي م�شاركة 
من املادة، واأن جميع األأفعال واملعاناة يف حياته، مبا يف ذلك ال�شلب، كانت 

1. ويتلر: الهرطقة يف امل�شيحية، �س 56.
2.George L. The Encyclopedia of Heresies and Heretics. London. Rob-
son Books, 1995. p71
3.https://www.pfander.uk/debate-topics/apologetic/crucifix/#fnref-347-6
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جُمرد مظاهر. وبالتايل فقد اأنكروا قيامة امل�شيح و�شع�ده اإىل ال�شماء))). 

 The )الن�شارى(  كتابه  يف  ت�ألند  ج�ن  -بح�شب   Platinos بالتين��س   
Nazarenes- والذي عا�س يف القرن الرابع امليالدي قد قراأ كتابًا يحمل عن�ان 

رحالت الر�شل The journeys of Apostles وفيه اأن امل�شيح مِل ُي�شلب بل 
لب �شخ�س اآخر مكانه، ولهذا �شحك ي�ش�ع واحل�اري�ن على من اعتقدوا اأن  �شُ

ي�ش�ع ه� الذي مات على ال�شليب))).

ال�شكندري  كارب�قراطي�س  اأتباع   The Carpocratians الكارب�قراطيني   
Carpocrates of Alexandria م�ؤ�ش�س واحدة من اأقدم الط�ائف الغن��شية 

يف الن�شف األأول من القرن الثاين امليالدي -كما جاء يف كتاب بعن�ان )قبل 
 -Paul Addae وبول اآدائيTom Bowes لتيم ب�ي�س  Before Nicea )نيقية

مِل يك�ن�ا ي�ؤمن�ن ب�شلب امل�شيح بل وقع ال�شلب على �شخ�س بديل))).

افتدانا  )هل  كتابه  يف  ذكر  اأن  وبعد  ال�شقار،  حمم�د  بن  منقذ  الدكت�ر 
اأ�شماء جُمم�عة من تلك الط�ائف قال: )وبع�س هذه  امل�شيح على ال�شليب( 
ففي  األأول  امليالدي  للقرن  بع�شها  يرجع  اإذ  بامل�شيح،  العهد  قريبة  الفرق 
اأن  ليك�ري  دي  ماريا  الف�ن�ش�  القدي�س  مع دح�شها«  ذكر  »الهرطقات  كتابه 
يت�شح  وكان  هي�لية،  غري  ق�ة  امل�شيح  »اإن  فل�ري:  ق�ل  األأول  القرن  بدع  من 
ما �شاء من الهيئات، ولذا ملا اأراد اليه�د �شلبه؛ اأخذ �ش�رة �شمعان القروي، 

1.https://www.britannica.com/topic/Docetism
2.John Toland, The Nazarenes (1718), P.18.
3.https://o.b5z.net/i/u/6103974/f/Before_Nicea_-_The_Crucifixion.pdf
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واأعطاه �ش�رته، ف�شلب �شمعان، بينما كان ي�ش�ع ي�شخر باليه�د، ثم عاد غري 
الثاين،  القرن  يف  ا�شتمر  الق�ل  هذا  اأن  ويبدو  ال�شماء.  اإىل  و�شعد  منظ�ر، 
حيث يق�ل املف�شر ج�ن فنت�ن �شارح متى: اإن اإحدى الط�ائف الغن��شية التي 
عا�شت يف القرن الثاين قالت باأن �شمعان القريواين قد �شلب بدأًل من ي�ش�ع«( 
عليه  �شلب  الذي  ال�شليب  حامل  باأنه   27  /  32 متى  اإجنيل  يف  املذك�ر  وه� 
ُروُه  َف�َشخَّ �ِشْمَعاُن،  ا�ْشُمُه  ا  َواِنيًّ َقرْيَ اإِْن�َشاًنا  َوَجُدوا  َخاِرُج�َن  ُهْم  »َوِفيَما  امل�شيح 
اإنكار �شلب امل�شيح، فكان من املنكرين الراهب  ِليَبُه« )وقد ا�شتمر  ِلَيْحِمَل �شَ
تي�دور�س »560م« واألأ�شقف ي�حنا ابن حاكم قرب�س »610م« وغريهم. ولعل 
اأهم هذه الفرق املنكرة ل�شلب امل�شيح البا�شيليدي�ن؛ الذين نقل عنهم �شي��س 
يف »عقيدة امل�شلمني يف بع�س م�شائل الن�شرانية« واملف�شر ج�رج �شايل الق�ل 
�شيم�ن  بع�شهم  و�شماه  القريواين،  �شمعان  ه�  امل�شل�ب  واأن  امل�شيح،  بنجاة 
بب�شرية  اأي�شًا  تق�ل  كانت  الفرقة  وهذه  ل�احد.  األ�شمني  ولعل  ال�شريناي، 
امل�شيح، يق�ل با�شيلي��س البا�شليدي: »اإن نف�س حادثة القيامة املدعى بها بعد 
ال�شلب امل�ه�م هي من �شمن الرباهني الدالة على عدم ح�ش�ل ال�شلب على 
عناهم  الذين  هم  قدميًا  امل�شيح  ل�شلب  املنكرين  ه�ؤألء  ولعل  امل�شيح«.  ذات 
جرجي زيدان حني قال: »اخليالي�ن يق�ل�ن: اإن امل�شيح مِل ي�شلب، واإمنا �شلب 

رجل اآخر مكانه«(.

ثم عّدد امل�ؤلف بع�س اأ�شماء الط�ائف التي ذكرنها م�شبقًا ثم قال: )ومنهم 
األ�هية  تعتقد  الثالث  الفرق  وهذه  والفلنطنيائية.  واملر�شي�نية  الرو�شيتية 
امل�شيح، ويرون الق�ل ب�شلب امل�شيح واإهانته أل يالئم البن�ة واألإلهية.. ويق�ل 
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اإرن�شت دي ب��س األأملاين يف كتابه »األإ�شالم: اأي الن�شرانية احلقة« ما معناه: اإن 
جميع ما يخت�س مب�شائل ال�شلب والفداء ه� من مبتكرات وخمرتعات ب�ل�س، 

ومن �شابهه من الذين مِل يروا امل�شيح، أل يف اأ�ش�ل الن�شرانية األأ�شلية())).
وقال د. �شامي عامري يف كتابه )حممد يف الكتب املقد�شة( اأن من الفرق 
والك�رنثي�ن  )البا�شيليدي�ن  امل�شيح:  �شلب  اأنكرت  التي  القدمية  الن�شرانية 
وال�شرينثيي�ن  والباردي�شيانية  واملاركي�نية  وال�شاطرين��شية  والكارب�كرايت�ن 
والبار�شكالي�نية والب�ل�شية واملاين�شية، والتايتاني�شي�ن والدو�شيتية واملار�شي�نية 

والفلنطانيائية والهرم�شي�ن())).
الط�ائف  هذه  كل  تعداد  يف  عليه  اعتمد  الذي  امل�شدر  عامري  يبني  ومِل 
اأدري هل  وأل  أل؟  اأم  الغن��شية/العرفانية  الط�ائف  من  كلها  وهل  امل�شيحية، 
كانت فعاًل تنكر �شلب عي�شى بن مرمي »عليه ال�شالم« باأجمعها اأم أل؟ كما بدا 

يل عن طريق البحث اأن الك�رنثيني وال�شرينثييني كالهما طائفة واحدة.

•• ُصلب ولكن!
الكتاب  مناق�شة  يف  املتخ�ش�س  ديدات(  )اأحمد  واملحّقق  للباحث  وُن�ِشب 
على  ميت  مِل  ولكنه  لب  �شُ قد  امل�شيح  اأن  اعترب  اإذ  امل�شاألة،  يف  راأي  املقد�س 

ال�شليب، بل �شّبه لهم.
وبعبارة اأخرى، فاإنه يق�ل اأن القراآن الكرمي حيث يق�ل: {َوَما َقَتُلوُه َوَما 
َصَلُبوُه} اإمنا يعني وما قتل�ه باأية طريقة كقطع الراأ�س مثاًل اأو الت�شميم، وما 

1.http://islamport.com/w/aqd/Web/3406/34.htm
2. عامري: حممد يف الكتب املقد�شة، ج1، �س 162.
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�شلب�ه بحيث مي�ت على ال�شليب كما جرت العادة عند ال�شلب، {َوَلِكن ُشبَِّه 
َلُهْم} م�ُته أل �شلُبه. 

م بهذا التف�شري للن�س القراآين حاًل و�شطًا بني األأطروحة امل�شيحية  وكاأنه يقدِّ
األأطروحة  وبني  امل�ت،  من  قيامته  ثم  ال�شليب  على  امل�شيح  مب�ت  املعه�دة 
األإ�شالمية التقليدية القائلة باأن ال�شلب وقع على �شبيه امل�شيح أل عليه ذاتًا. 
وحيث مِل اأجد ت�شريحًا وا�شحًا منه بذلك، بل الثابت عنه دفاعه عن الراأي 
لذا  واألفرتاء(،  احلقيقة  بني  امل�شيح  �شلب  )م�شاألة  كتابه  يف  كما  التقليدي، 

فمن املحتمل اأنه طرح هذا الق�ل كاحتمال، ولي�س على �شبيل اجلزم.

•• تفسيرات متعددة:
هذا، وقد طرح الفخر الرازي -من قبل- عدة مق�ألت وت�جيهات يف كيفية 

ح�ش�ل الت�شبيه، وميكن عر�شها كالتايل:

العلم  وه�  الكالم،  علم  يف  املتخ�ش�شني  اأي  املتكلِّمني،  من  كثري  قال   .1
املخت�س بدرا�شة امل�شائل العقدية، اأن اليه�د ملا ق�شدوا قتله، رفعه اهلل »تعاىل« 
اإىل ال�شماء، فخاف روؤ�شاء اليه�د من وق�ع الفتنة من ع�امهم، فاأخذوا اإن�شانًا 
وقتل�ه و�شلب�ه ولّب�ش�ا على النا�س اأنه امل�شيح، والنا�س ما كان�ا يعرف�ن امل�شيح 

اإأّل باأل�شم ألأنه كان قليل املخالطة للنا�س. 

2. اأن اهلل األقى �شبهه على اإن�شان اآخر، وميكن ت�شّ�ر هذا بعدة وج�ه:

اأ( اأن اليه�د ملا علم�ا اأنه حا�شر يف البيت الفالين مع اأ�شحابه اأمر )راأ�س 
اليه�د( رجاًل من اأ�شحابه يقال له )طيطاي��س( اأن يدخل على عي�شى ويخرجه 
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ليقتله، فلما دخل عليه اأخرج اهلل عي�شى »عليه ال�شالم« من �شقف البيت واألقي 
على ذلك الرجل �شبه عي�شى فظن�ه ه� ف�شلب�ه وقتل�ه، و�شياأتي معنا �شمن 

الروايات األإ�شالمية اأن هذا ماأخ�ذ عن خرب منق�ل عن ابن عبا�س. 

ب( وّكل�ا بعي�شى رجاًل يحر�شه، و�شعد عي�شى يف اجلبل، وُرفع اإىل ال�شماء، 
واألقى اهلل �شبهه على ذلك الرقيب فقتل�ه وه� يق�ل ل�شت بعي�شى. 

ج( اأن اليه�د ملا هّم�ا باأخذه وكان مع عي�شى ع�شرة من اأ�شحابه فقال لهم: 
من ي�شرتي اجلنة باأن يلقى عليه �شبهي؟ فقال واحد منهم اأنا، فاألقى اهلل �شبه 

عي�شى عليه فاأخرج وُقتل، ورفع اهلل عي�شى. 

منافقًا  وكان  ال�شالم«،  »عليه  عي�شى  اأ�شحاب  من  اأنه  يدعي  رجل  كان  د( 
فذهب اإىل اليه�د ودلهم عليه، فلما دخل مع اليه�د ألأخذه األقى اهلل »تعاىل« 

�شبهه عليه فقتل و�شلب. 

ثم قال: )وهذه ال�ج�ه متعار�شة متدافعة، واهلل اأعلم بحقائق األأم�ر())).

واعترب العالمة الطباطبائي اأن هذه األآية بح�شب ال�شياق تنفي وق�ع ما اّدع�ه 
اأن  األآية  واأن ظاهر  و�شلِبهم،  َقْتِلهم  ِمن  �َشِلم  فقد  عليه،  وال�شلب  القتل  من 
اإليه، وحفظه من  عي�شى »عليه ال�شالم« ب�شخ�شه البدين ه� الذي رفعه اهلل 
كيدهم، فقد ُرفع عي�شى بج�شمه وروحه أل اأنه ت�يف ثم رفع روحه اإليه.. �ش�اء 
كان ت�يف عند ذلك بامل�ت، اأو كان حيًا باقيًا باإبقاء اهلل بنح� أل نعرفه، واأنه 
لي�س من امل�شتحيل اأن يت�فى اهلل امل�شيح ويرفعه اإليه ويحفظه، اأو يحفظ اهلل 

1. الرازي: التف�شري الكبري، ج 5، �س 434.



537537 صلب المسيح وقيامته

حياته على نح� أل ينطبق على العادة اجلارية عندنا، فلي�س يق�شر عن ذلك 
ه القراآن الكرمي من معجزات عي�شى نف�شه يف وألدته وحياته بني  �شائر ما يق�شّ
اإبراهيم وم��شى و�شالح وغريهم، فكّل ذلك  ق�مه، وما يحكيه من معجزات 
يجري جُمرى واحدًا يدل الكتاب العزيز على ثب�تها، واأن األأن�شب لل�شياق اأن 

األآية يف مقام بيان اأنه مِل ميت واأنه حي بعد.
ْهِل الِْكَتاِب إاِلَّ يََلُْؤِمنََنَّ بِِه 

َ
وا�شت�شهد العالمة الطباطبائي بق�له: {ِإَون ّمِْن أ

َقْبَل َمْوتِِه َوَيْوَم الِْقَياَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا}))) حيث اعترب اأنها أل تخل� عن 
اإ�شعار اأو دأللة على حياته »عليه ال�شالم« وعدم ت�ّفيه بعد. 

ِيَن  ُرَك ِمَن اذَّلَّ واعترب اأّن املراد بالرفع يف ق�له »تعاىل«: {َوَرافُِعَك إىََِلَّ َوُمَطّهِ
اإذ أل مكان له »تعاىل«  اإمنا ه� الرفع املعن�ي دون الرفع ال�ش�ري،  َكَفُروا} 
باحلل�ل  األأج�شام واجل�شمانيات  تتعاورها  التي  األأمكنة اجل�شمانية  �شنخ  من 
فيها، والقرب والبعد منها، فه� من قبيل ق�له »تعاىل« يف ذيل األآية: {ُثمَّ إىََِلَّ 
َمرِْجُعُكْم})))، وخا�شة ل� كان املراد بالت�يف ه� القب�س لظه�ر اأنَّ املراد حينئٍذ 
املقت�لني يف  تعالـى يف حّق  ما ذكره  والقرب من اهلل، نظري  الدرجة  رفع  ه� 
ْحَياء ِعنَد َرّبِهْم}))) وما ذكره يف حّق النبي اإدري�س »عليه ال�شالم«: 

َ
�شبيله: {أ

{َوَرَفْعَناُه َماََكناً َعلِّياً}))). 
ماء،  ال�شَّ اإىل  حّيًا  وج�شده  بروحه  رفعه  اإليه  برفعه  املراد  اإنَّ  ُيقال:  ا  ورمبَّ

1. الن�شاء: 159.
2. اآل عمران:55.

3. اآل عمران:169.
4. مرمي:57.
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ماء، اأي اجل�شمانية، هي مقام  على ما ي�شعر به ظاهر القراآن ال�شريف، اأنَّ ال�شَّ
القرب من اهلل »�شبحانه«))).

ُمَتَوفِّيَك})))  {إيِِِنّ  »تعاىل«  ق�له  اأن  اعترب  فقد  عا�ش�ر  ابن  العالمة  اأما 
ألأّن  ا�شتعماله  م�اقع  الفعل يف  هذا  معنى  ه�  هذا  مُميتك،  اإيّن  معناه  ظاهُر 
ى ال�شيَء اأنه َقَب�شه تامًا وا�شت�فاه. فيقال ت�فاه اهلِل اأي قّدر م�ته،  اأ�شل فعل ت�فَّ

ويقال ت�فاه ملك امل�ت اأي اأنفذ اإرادة اهلل مب�ته.

واأما اإطالق الت�يّف على الن�م فه� اإطالق جُمازّي ل�ج�د عالقة امل�شابهة 
{اهَلُل  وق�له  بِاللَّْيِل})))  َيَتَوَفّاُكم  ِي  اذََّلّ {َوُهَو  »تعاىل«:  ق�له  نح�  يف  وذلك 
نُفَس ِحنَي َمْوتَِها َوالَّيِِت لَْم َتُمْت يِِف َمَنامَِها َفُيْمِسُك الَّيِِت قَىََضٰ َعلَْيَها الَْموَْت 

َ
َيَتَوىَّفَّ اأْل

}))) اأي واأما التي مِل متت امل�ت املعروف فيميتها  َجٍل مَُّسىَمًّ
َ
ْخَرٰى إىََِلٰ أ

ُ
َوُيرِْسُل اأْل

ِي َيَتَوفَّاُكم بِاللَّْيِل} - ثم  يف منامها م�تًا �شبيهًا بامل�ت التام كق�له {َوُهَو اذَّلَّ
ْتُه ُرُسُلَنا}))) فالكل اإماتة يف التحقيق،  َحَدُكُم الَْموُْت تَوَفَّ

َ
ٰ إَِذا َجاءَ أ قال - {َحيِتَّ

ل بينهما العرف واأل�شتعمال. واإمنا َف�شَ

ا  املائدة: {َفلََمّ �ش�رة  اآية  الدأللة على ذلك  ال�شابقة يف  األآية  واأ�شرح من 
نَت الَرّقِيَب َعلَْيِهْم}))) ألأنه دل على اأنه قد ت�ّفى ال�فاة املعروفة 

َ
ْيتَيِِن ُكنَت أ تَوََفّ

1. الطباطبائي: امليزان، ج3، �س 208.
2. اآل عمران:55.

3. األأنعام:60.

4. الزمر: 42.
5. األأنعام:61-60.

6. املائدة:117.
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ابن  -بح�شب  واخلال�شة  األأر�س.  يف  يقع  ما  علم  وبني  املرء  بني  حت�ل  التي 
عا�ش�ر- اأن ال�جه ه� اأن ُيحمل ق�له »تعاىل«{إيِِِنّ ُمَتَوفِّيَك} على حقيقته، وه� 
الظاهر، واأن ُت�ؤّول األأخبار التي يفيد ظاهرها اأنه حّي على معنى حياة كرامة 

عند اهلل، كحياة ال�شهداء واأق�ى.

اأما ما روي من اأنه �شُيت�ّفى يف اآخر الزمان بعد نزوله في�شّلي عليه امل�شلم�ن 
فه� ُمدَرج من اأبي هريرة -واحلديث املدرج يعني اأن يتم اإدخال �شيء من كالم 
بع�س الرواة يف �شمن حديث ر�ش�ل اهلل،  فيت�ّهم َمن �شمع احلديث اأن هذا 
كالم ر�ش�ل اهلل- ألأّنه مِل يروه غريه ممن رووا حديث نزول عي�شى، وهم َجْمع 
من ال�شحابة، والروايات خمتلفة وغري �شريحة. وي�شاف اإىل األإ�شكال ال�شابق 
اآخر  يف  ينزل  اأنه  اإىل  امل�شيح-  مزايا  عّد  -يف  يتعّر�س  الكرمي مِل  القراآن  اأن 

الزمان))). 
رين يف  بدوره، اأ�شار العالمة ال�شيد حممد ح�شني ف�شل اهلل اإىل حرية املف�شِّ
حتديد معنى ال�فاة هنا، فهل تعني امل�ت، اأم تعني بل�غ احلّد الذي حّدده اهلل 

له يف األأر�س يف ما ت�حيه كلمة »الت�فية« من معنى بل�غ احلّد؟
ونّبًه اإىل اأن البع�س يرى اأنَّ اإطالق ال�فاة على امل�ت كان على اأ�شا�س هذه 
املالحظة، باعتباره نهاية حّد احلياة من دون اأن يك�ن مل�ت احلياة يف اجل�شد 
مدخلّية يف طبيعة املعنى، فذهب ق�شٌم من املف�شرين اإىل الق�ل باأنَّ اهلل قب�شه 
اإليه ب�شع �شاعات ُثمَّ اأحياه، وذهب اآخرون اإىل اأنَّ اهلل رفعه اإليه من دون اأن 

يقب�س روحه، ألأنَّه �شيعي�س اإىل نهاية احلياة الدنيا.

1. ابن عا�ش�ر: التحرير والتن�ير، ج 3، �س 259.
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{ُقْل  التالية:  األآية  يف  ا�شُتعملت  »ال�فاة«  كلمة  اأنَّ  الظاهر  اأن  واأ�شاف 
َ بُِكْم}))) يف األأخذ اخلا�س وه� امل�ت... ألأنَّ  ِي ُولُِكّ لَُك الَْموِْت اذََّلّ َيَتَوَفّاُكم َمّ
األإ�شارة يف كلمة {َيَتَوَفّاُكم}اإىل ال�فاة اخلا�شة التي تنف�شل فيها الروح عن 

اجل�شد الذي ه� امل�شداق احلقيقي للمعنى، وه� »اأخذ ال�شيء اأخذًا تامًا«. 
نُفَس ِحنَي َمْوتَِها َوالَّيِِت لَْم 

َ
وهكذا ه� األأمر يف ق�له »تعاىل«: {اهَلُل َيَتَوىَّفَّ اأْل

 { َجٍل مَُّسىَمًّ
َ
ْخَرٰى إىََِلٰ أ

ُ
َتُمْت يِِف َمَنامَِها َفُيْمِسُك الَّيِِت قَىََضٰ َعلَْيَها الَْموَْت َوُيرِْسُل اأْل

ه  ألأن مقابلة الكلمة بق�له: {لَْم َتُمْت} ما ي�حي باأنَّ املراد بال�فاة امل�ت، ولكنَّ
ا�شتعمل هذه الكلمة تفننًا يف التعبري.

أل  األإن�شان  َنْف�س  اأنَّ  على  للدأللة  »الت�يّف«  كلمة  ا�شتعمل  اأنَّه  مالحظة  اأّما 
الظاهر من احلديث  بل  اللفظ،  من  عليه  قرينة  بامل�ت، فال  تفنى  وأل  تبطل 
عن وفاة النف�س ووفاة األأ�شخا�س ه� التاأكيد على املعنى الطبيعي للم�ت الذي 
ي�شند اإىل الّنْف�س اأو األإن�شان من خالل دأللتهما على الذات، ولي�س هناك اأّية 

اإ�شارة اإىل م�شاألة فناء النف�س وعدم فنائها.
اأخفاه  »تعاىل«  باأنَّ اهلل  رين  املف�شِّ املتاأخرين من  بع�س  ق�ل  اإىل  اأ�شار  ثم 
اهلل  قب�شه  حّتى  اأنظارهم  عن  بعيدًا  عي�شة طبيعية  فعا�س  الّنا�س،  اأعني  عن 
ورفعه اإليه كما يرفع كّل عباده اإليه بروحه، معتربًا اأن مثل ذلك قد يدخل يف 
حمّددة  نتيجة  اإىل  فيه  ن�شل  أل  وقد  تفا�شيله،  بع�س  يف  بالغيب  الرجم  باب 
حلياتنا  القراآن  با�شتيحاء  يت�شل  ما  يف  فائدة  كبري  فيه  جند  وأل  حا�شمة، 

الفكرية والعملية. 

1. ال�شجدة:11.
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وال�شبب يف ذلك اأننا نعلم اأنَّ اهلل »�شبحانه« قادر على كّل �شيء يف اأ�شل 
واأو�شاعه وطريقة بقائه وفنائه، فلي�س هناك حّد لقدرته  اأ�شكاله  اخللق ويف 
بج�شده،  يرفعه  اأن  قادر  بروحه  األإن�شان  يرفع  اأن  على  القادر  فاهلل  واإرادته، 
واهلل الذي يريد لالإن�شان اأن ينهي حياته يف األأر�س بامل�ت ه� الذي يريد له اأن 

ينهيها بغري ذلك. 
وبح�شب ف�شل اهلل، فاإنَّ الفكرة -كّل الفكرة- يف ق�له »تعاىل«: {َوَرافُِعَك 
ِيَن َكَفُروا}))) هي اأنَّ اهلل قد دّبر بحكمته وبخّطته اخلفّية  ُرَك ِمَن اذَّلَّ إىََِلَّ َوُمَطّهِ
خال�س عي�شى »عليه ال�شالم« من ا�شطهاد اليه�د ومن حماولتهم قتله... اأّما 
ماذا فعل، وما اخلّطة؟ فذلك مما اخت�س اهلل بعلمه، فلرنجع األأمر فيه هلّل، 

يف ما يريد اأن يعّرفنا اإياه، وما أل يريد اأن يعّرفنا �شّره.
ورّجح العالمة ف�شل اهلل اأن املراد من الرفع يف ق�له »تعاىل«: {َوَرافُِعَك إىََِلَّ 
ِيَن َكَفُروا} ه� الرفع اجل�شدي والروحي معًا، وذلك بح�شب  ُرَك ِمَن اذَّلَّ َوُمَطّهِ
التعبريية-  الناحية  -من  ي�حي  اإليه  بالرفع  التعبري  ألأنَّ  األآية،  ظاهر  دأللة 
باجلانب املكاين الذي يخت�ّس به، وميّثل م�قع العلّ� لديه الذي يتنا�شب مع علّ� 
ْحَياء ِعنَد َرّبِهْم} ت�حي بذلك من خالل 

َ
مقامه و�شمّ� �شاأنه، حّتى اأنَّ كلمة: {أ

ماء مبعناها املادي  الذهنية األإميانية التي تختزن يف داخلها معنى اعتبار ال�شَّ
الذي يجعلهم يتطّلع�ن اإليها، فهي املنطقة التي متّثل درجة العلّ� التي تنت�شب 

اإىل اهلل يف مقابل األأر�س التي هي دونها يف درجة القرب املكاين. 
اأراد الرفع املعن�ي لكان األأقرب ه� التعبري بالرفع ب�شكل مطلق، من  ول� 

1. اآل عمران:55.
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آَمُنواْ  ِيَن  اذَّلَّ اهَلل  {يَْرَفِع  »تعاىل«:  ق�له  يف  كما  وذلك   { كلمة{إىََِلَّ اإ�شافة  دون 
وتُواْ الِْعلَْم َدرََجاٍت})))، اأو يف ق�له: {َوَرَفْعَناُه َماَكَنًا َعلًِيّا}))).

ُ
ِيَن أ ِمنُكْم َواذَّلَّ

اإبعاده عن  ِيَن َكَفُرواْ}))) فقد يعني  اذَّلَّ ِمَن  اأّما ق�له »تعاىل«: {َوُمَطّهُرَك 
الكافر يف  املجتمع  التي ميّثلها  واألأخالقية  والروحية  النف�شية  القذارة  م�اقع 
عاداته وتقاليده وقيمه املادية التي تلّ�ث روح األإن�شان وعقله وعمله، وذلك من 
ذاته،  اإن�شانًا طاهرًا يف  فجعله  عليه،  اهلل  اأغدقه  الذي  األإلهّي  اللطف  خالل 

يعطي لالآخرين طهارة الفكر والروح والقلب وال�شع�ر واحلياة))).

•• الروايات اإلسالمية:
يف ما يلي مناذج من املرويات األإ�شالمية -عند ال�شيعة وال�شنة- ح�ل ق�شة 

ال�شلب ومالب�شاتها من الت�شبيه والرفع وغري ذلك:

 تف�شري القمي يف رواية ت�شبه رواية اإجنيل يه�ذا والتي تق�ل باأن ال�شبيه كان 
فدائيًا أل خائنًا: )اأبي، عن ابن اأبي عمري، عن جميل بن �شالح، عن حمران 
ال�شالم« وعد  »عليه  اإن عي�شى  قال:  ال�شالم«  »عليه  اأبي جعفر  اأعني، عن  بن 
اثنا ع�شر رجال  امل�شاء وهم  اإليه عند  اإليه فاجتمع�ا  ليلة رفعه اهلل  اأ�شحابه 
فاأدخلهم بيتًا، ثم خرج عليهم من عني يف زاوية البيت وه� ينف�س راأ�شه من 
املاء، فقال: اإن اهلل اأوحى اإيل اأنه رافعي اإليه ال�شاعة ومطهري من اليه�د فاأيكم 

1. املجادلة:11.
2. مرمي:57.

3. اآل عمران:55.
4. ف�شل اهلل: من وحي القراآن، ج 3، �س 186-184.
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يلقى عليه �شبحي فيقتل وي�شلب ويك�ن معي يف درجتي؟ فقال �شاب منهم: اأنا 
يا روح اهلل، قال: فاأنت ه�ذا، فقال لهم عي�شى: اأما اإن منكم ملن يكفر بي -قبل 
اأن ي�شبح- اثنتي ع�شرة كفرة، فقال له رجل منهم: اأنا ه� يانبي اهلل؟ فقال له 
عي�شى: اأحت�س بذلك يف نف�شك فلتكن ه�، ثم قال لهم عي�شى »عليه ال�شالم«: 
اأما اإنكم �شتفرتق�ن بعدي على ثالث فرق: فرقتني مفرتيتني على اهلل يف النار، 
وفرقة تتبع �شمع�ن �شادقة على اهلل يف اجلنة ثم رفع اهلل عي�شى اإليه من زاوية 
اليه�د جاءت  اإن  ال�شالم«:  اأب�جعفر »عليه  اإليه. ثم قال  البيت وهم ينظرون 
يف طلب عي�شى من ليلتهم فاأخذوا الرجل الذي قال له عي�شى »عليه ال�شالم«: 
اإن منكم ملن يكفر بي قبل اأن ي�شبح اثنتي ع�شرة كفرة، و اأخذوا ال�شاب الذي 
األقي عليه �شبح عي�شى فُقتل و�شلب، وكفر الذي قال له عي�شى: تكفر قبل اأن 

ت�شبح اثنتي ع�شرة كفرة())). 

 عن ابن عبا�س اأنه قال: )ملا م�شخ اهلل الذين �شّب�ا عي�شى واأمه بدعائه بلغ 
ذلك يه�دا وه� راأ�س اليه�د فخاف اأن يدع� عليه، فجمع اليه�د واتفق�ا على 
يَّْدنَاُه 

َ
قتله، فبعث اهلل جربئل مينعه منهم ويعينه عليهم، وذلك معنى ق�له: {وَأ

الُْقُدِس}))) فاجتمع اليه�د ح�ل عي�شى »عليه ال�شالم« فجعل�ا ي�شاأل�نه  بُِروِح 
ليقتل�ه،  اإليه  فثاروا  يبغ�شكم،  »تعاىل«  اهلل  اإن  اليه�د  مع�شر  يا  لهم:  فيق�ل 
فاأدخله جربئيل »عليه ال�شالم« خ�خة البيت))) الداخل لها روزنة يف �شقفها)))، 

1. القمي: تف�شري القمي، �س 93.
2. البقرة: 87.

ي اإِليه ال�ش�ء. ٌة يف البيت ت�ؤَِدّ 3. اخَلْ�خُة: ُكَ�ّ
4. الروزنة: كلمة فار�شية معربة، تعني هنا النافذة ال�شغرية اأو الك�ة يف اجلدار اأو ال�شقف.
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فرفعه جربئيل اإىل ال�شماء، فبعث يه�دا راأ�س اليه�د رجاًل من اأ�شحابه ا�شمه 
ططيان��س ليدخل عليه اخل�خة فيقتله فدخل فلم يره فاأبطاأ عليهم فظن�ا اأنه 
يقاتله يف اخل�خة، فاألقى اهلل عليه �شبه عي�شى »عليه ال�شالم«، فلما خرج على 
األقي عليه �شبه وجه عي�شى ومِل يلق عليه �شبه  اأ�شحابه قتل�ه و�شلب�ه، وقيل: 
ال�جه وجه عي�شى واجل�شد ج�شد ططيان��س،  اإن  الق�م:  بع�س  ج�شده، فقال 
وقال بع�شهم: اإن كان هذا ططيان��س فاأين عي�شى؟ واإن كان هذا عي�شى فاأين 

ططيان��س؟ فا�شتبه األأمر عليهم())).

من  ع�شر  �شبعة  ومعه  ال�شالم«  »عليه  عي�شى  )اأتى  منّبه:  بن  وهب  وعن   
احل�اريني يف بيت، فاأحاط�ا بهم فلما دخل�ا عليهم �شريهم اهلل كلهم على 
�ش�رة عي�شى، فقال�ا لهم: �شحرمت�نا؟ لتربزن لنا عي�شى اأو لنقتلنكم جميعا، 
فقال عي�شى عليه ال�شالم أل�شحابه: من ي�شري نف�شه منكم الي�م باجلنة؟ فقال 
رجل منهم ا�شمه �شرج�س: اأنا، فخرج اإليهم، فقال: اأنا عي�شى، فاأخذوه وقتل�ه 

و�شلب�ه، ورفع اهلل عي�شى من ي�مه ذلك())).

وعّلق الطرب�شي يف تف�شريه على كالم وهب بن منبه بق�له: )وبه قال قتادة 
وال�شدي وابن اإ�شحاق وجُماهد وابن جريج، واإن اختلف�ا يف عدد احل�اريني، 
ومِل يذكر احد غري وهب ان �شبهه األقي على جميعهم، بل قال�ا: األقي �شبهه 
على واحد، ورفع عي�شى من بينهم قال ابن ا�شحاق: وكان ا�شم الذي األقي عليه 
الذي دّلهم عليه وقال هذا  اإن  اأحد احل�اريني، ويقال:  �شبهه �شرج�س، وكان 

1. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 14، �س 340.
2. الطرب�شي: جُممع البيان، ج 3، �س 382.
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عي�شى اأحد احل�اريني اأخذ على ذلك ثالثني درهمًا، وكان منافقًا، ثم اإنه ندم 
على ذلك فاختنق حتى قتل نف�شه، وكان ا�شمه ب�د�س زكرياب�طا، وه� ملع�ن 
يف الن�شارى، وبع�س الن�شارى يق�ل: اإن ب�د�س زكريا ب�طاه�))) الذي �ُشّبه 
الطربي:  قال  عليه.  دللتكم  الذي  ب�شاحبكم  ل�شت  يق�ل:  وه�  ف�شلب�ه،  لهم 
األقي على جماعتهم �شبه عي�شى،  األأق�ى ق�ل ابن املنبه، وه� اأن �شبعة ع�شر 
اأّيكم يلقى عليه �شبهي وله  األقي على واحد منهم مع ق�ل عي�شى  ألأنه ل� كان 
اأيديهم ملا ا�شتبه عليهم، وما اختلف�ا  اجلنة، ثم راأوا عي�شى قد ُرفع من بني 
يعرف�نه،  يك�ن�ا  الذين مِل  اليه�د  اأعدائهم من  ي�شتبه على  اأن  واإن جاز  فيه، 
لكن ملا األقي �شبهه على جميعهم، فكان يرى كل واحد ب�ش�رة عي�شى، فلما قتل 
واحد منهم ا�شتبه احلال عليهم. وهذا الذي ذكره قريب. وقال اجلبائي: وجه 
اإن�شانًا فقتل�ه و�شلب�ه على م��شع عال، ومِل  اأن روؤ�شاء اليه�د اأخذوا  الت�شبيه 

ميّكن�ا اأحدًا من الدنّ� منه، فتغرّيت حليته وتنّكرت �ش�رته())).
واأ�شاف الطرب�شي يف م��شع اآخر: )و قال اأب� علي اجلبائي اإن روؤ�شاء اليه�د 
الدن�  من  اأحدًا  ميّكن�ا  مِل  و  عال  م��شع  على  �شلب�ه  و  فقتل�ه  اإن�شانًا  اأخذوا 
اإليه فتغريت حليته وقال�ا قد قتلنا عي�شى لي�هم�ا بذلك على ع�امهم ألأنهم 
كان�ا اأحاط�ا بالبيت الذي فيه عي�شى فلما دخل�ه كان عي�شى قد رفع من بينهم 
فخاف�ا اأن يك�ن ذلك �شببًا ألإميان اليه�د به، ففعل�ا ذلك و الذين اختلف�ا فيه 

هم غري الذين �شلب�ه، و اإمنا باقي اليه�د())).

1. املق�ش�د هنا )يه�ذا اف�شخري�طي( وقد مّت ت�شحيف ا�شمه.
2. الطرب�شي: جُممع البيان، ج 3، �س 383-382.

3. الطرب�شي: جُممع البيان، ج 3، �س 209.
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 ق�ش�س األأنبياء: باإ�شناده عن اأبي ب�شري، عن اأبي عبداهلل »عليه ال�شالم« 
قال: )قال اأب�جعفر »عليه ال�شالم«: ملا كانت الليلة التي قتل فيها علي »عليه 
طلع  حتى  عبيط  دم  حتته  وجد  اإأل  حجر  األأر�س  وجه  عن  يرفع  مِل  ال�شالم« 
و  ال�شالم«،  »عليه  ن�ن  بن  ي��شع  فيها  ُقتل  التي  الليلة  كانت  وكذلك  الفجر، 
كذلك كانت الليلة التي ُرفع فيها عي�شى بن مرمي »عليه ال�شالم« وكذلك الليلة 

التي قتل فيها احل�شني »عليه ال�شالم«())). 

ثانًيا: نزوله »عليه ال�شالم« اآخر الزمان:

 عن اأبي هريرة قال: قال ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«: )والذي نف�شي 
اأن ينزل فيكم ابن مرمي حكمًا مق�شطًا فيك�شر ال�شليب ويقتل  بيده لي��شكن 

اخلنزير وي�شع اجلزية ويفي�س املال حتى أل يقبله اأحٌد())).

 عن جابر بن عبد اهلل »ر�شي اهلل عنها« يق�ل: )�شمعت النبي »�شلى اهلل 
اإىل  ظاهرين  احلق  على  يقاتل�ن  اأمتي  من  طائفٌة  تزال  أل  يق�ل:  واآله«  عليه 
فيق�ل  و�شلم«  عليه  اهلل  »�شلى  مرمي  ابن  عي�شى  فينزل  قال:  القيامة،  ي�م 
اأمراء، تكرمة اهلل  اإن بع�شكم على بع�ٍس  اأمريهم: تعال �شّل لنا، فيق�ل: أل، 

هذه األأمة())).

ال�شالم«:  »عليه  ال�شادق  اأبا عبد اهلل  قال: )�شمعت  را�شد،  بن   عن معمر 
يق�ل: اأتى يه�دي النبي.... فقال له النبي: ..... يا يه�دي، ومن ذريتي املهدي، 

1. املجل�شي: بحار األأن�ار، ج 14، �س 236.
2. �شحيح البخاري، ح 2222.

3. �شحيح م�شلم، ح 156.
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اإذا خرج نزل عي�شى بن مرمي لن�شرته، فقدمه و�شلى خلفه())).

وعن احلكمة من نزوله، ذكر بع�س �شّراح احلديث األحتماألت التالية:

1. الرد على اليه�د يف زعمهم اأنهم قتل�ه، فيبنّي اهلل كذبهم، واأن امل�شيح ه� 
الذي يقتلهم.

2. نزوله لدن� اأجله ليدفن يف األأر�س؛ اإذ لي�س ملخل�ق من الرتاب اأن مي�ت 
يف غريها.

3. اأنه دعا اهلل »تعاىل« ملا راأى �شفة النبي حممد »�شلى اهلل عليه واآله« واأمته 
اأن يجعله منهم، فا�شتجاب اهلل دعاءه واأبقاه حتى ينزل يف اآخر الزمان جُمددًا 

ألأمر األإ�شالم، في�افق خروج الدجال فيقتله.

4. تكذيبه لكل من ادعى اإلهيته اأو بن�ته هلل »تعاىل«. 

كما وحتدثت الروايات عن مدة بقائه يف األأر�س، فمنها ما ذكر اأنه �شيبقى 
�شبع �شنني، وروي ت�شع ع�شرة، وروي اأربعني �شنة.

ولكن هذا يطرح ت�شاوؤأًل كبريًا: اإن �شّح الق�ل بع�دة امل�شيح يف اآخر الزمان، 
فهذا يعني ع�دة النبّ�ة من جديد بعد رحيل ر�ش�ل اهلل »�شلى اهلل عليه واآله«، 
فهل ي�شح األلتزام بذلك؟ اأ لي�س من املحتمل اأن يتنافى هذا مع ق�له »تعاىل«: 
َحٍد ّمِن رَِّجالُِكْم َوَلِٰكن رَُّسوَل اهَللِ وََخاَتَم انلَّبِّينَِي َواًَكَن اهَلُل 

َ
َبا أ

َ
ٌد أ ا اََكَن حُُمَمَّ {مَّ

ٍء َعلِيًما})))، وما ثبت عن النبي »�شلى اهلل عليه واآله« من ق�له: )اإأل  بُِكّلِ يََشْ

1. ال�شدوق: األأمايل، �س 288-287.
2. األأحزاب:40.
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اأنه أل نبي بعدي())) اأو )ولكن أل نبي بعدي())) اأو )اإأل اأنه أل نب�ة بعدي()))؟ 
نعم، ميكن الق�ل اأن وألدة النبي حممد »�شلى اهلل عليه واآله« بعد عي�شى »عليه 
األآية  يف  جاء  ما  لتحّقق  تكفي  امل�شيح  بعثة  بعد  جاءت  التي  وبعثته  ال�شالم« 

ال�شريفة ويف انتفاء وج�د نبي اأو نب�ة جديدة بعد نب�ة ر�ش�ل اهلل..
القراآن  اأن  األإ�شكال الذي طرحه ابن عا�ش�ر وخال�شته  اأما يف ما يخ�ّس 
الكرمي مِل يتعّر�س -يف عّد مزايا امل�شيح- اإىل اأنه ينزل يف اآخر الزمان، ول� 
كان هذا األأمر �شحيحًا، لكان من املفرت�س اأن ُي�شار اإليه ب��ش�ح، ألأنها م�شاألة 

م�شريية وحا�شمة يف م�شرية الر�شاألت وم�شتقبل الب�شرية.
إِنَّا  األآية األأخرية من ق�له »تعاىل«: {َوقَْولِِهْم  باأن  ُيرّد عليه  اأن  فاإنه ميكن 
َقَتلَْنا الَْمِسيَح ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم رَُسوَل اهَللِ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصلَُبوُه َولَِكن ُشّبَِه لَُهْم 
ّنِ َوَما َقَتُلوُه 

ِيَن اْخَتلَُفواْ فِيِه لَىَِف َشّكٍ ّمِْنُه َما لَُهم بِِه ِمْن ِعلٍْم إاِلَّ اّتَِباَع الظَّ ِإَونَّ اذَّلَّ
ْهِل الِْكَتاِب إاِلَّ يََلُْؤِمنََنَّ 

َ
يَِقيًنا، بَل رََّفَعُه اهَلُل إيََِلِْه َواًَكَن اهَلُل َعِزيًزا َحِكيًما، ِإَون ّمِْن أ

بِِه َقْبَل َمْوتِِه َوَيْوَم الِْقَياَمِة يَُكوُن َعلَْيِهْم َشِهيًدا}))) هي يف معر�س األإ�شارة اإىل 
هذا احلدث.

ولكننا اإذا رجعنا اإىل اأق�ال املف�شرين بهذا ال�شدد ف�شنجد بينهم اختالفًا 
وعر�س  األختالف  هذا  اإىل  تف�شريه  يف  الطرب�شي  اأ�شار  وقد  ت�جيهها،  يف 

اأق�الهم كالتايل:

1. ابن األأثري: اأ�شد الغابة، ج4، �س 27.
2. الطرباين: املعجم الكبري، ج 24، �س 146.

3. �شحيح م�شلم، ح 2404.
4. الن�شاء: 159-157.
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1. كال ال�شمريين يع�دان اإىل امل�شيح، اأي لي�س يبقى اأحد من اأهل الكتاب 
اأنزله اهلل اإىل  اإذا  من اليه�د والن�شارى اإأل وي�ؤمنن بامل�شيح قبل م�ت امل�شيح 
األأر�س وقت خروج املهدي يف اآخر الزمان لقتل الدجال، فت�شري امللل كلها ملة 
واحدة، وهي ملة األ�شالم احلنيفية دين اإبراهيم »عليه ال�شالم«. وهذا مروي 
ينفعهم  زيد، وذلك حني أل  وابن  وقتادة  واأبي مالك واحل�شن  ابن عبا�س  عن 
األإميان، واختاره الطربي، قال: واألآية خا�شة ملن يك�ن منهم يف ذلك الزمان، 
ثم ذكر رواية علي بن اإبراهيم وقال: وذكر اأب� القا�شم البلخي مثل ذلك، و�شعف 
الزجاج هذا ال�جه، قال: اإن الذين يبق�ن اإىل زمن عي�شى »عليه ال�شالم« من 
اأهل الكتاب قليل، واألآية تقت�شي عم�م اإميان اأهل الكتاب اإأل اأن حتمل على اأن 

جميعهم يق�ل�ن: اإن عي�شى الذي ينزل يف اآخر الزمان نحن ن�ؤمن به.
2. اأن ال�شمري يف {بِِه} يع�د اإىل امل�شيح، وال�شمري يف {َمْوتِِه} يع�د اإىل 
وي�ؤمن  اإأل  الدنيا  من  يخرج  الكتاب  اأهل  من  اأحد  يك�ن  أل  ومعناه:  الكتابي، 

بعي�شى قبل م�ته اإذا زال تكليفه وحتقق امل�ت، ولكن أل ينفعه األإميان.

3. املعنى: لي�ؤمنن مبحمد »�شلى اهلل عليه واآله« قبل م�ت الكتابي.
اأما ابن عا�ش�ر نف�شه فقد اأرجع ال�شمري يف  {بِِه} اإىل الّرفع، وال�شمري يف 
{َمْوتِِه} اإىل اأحد اأهل الكتاب، وقال: )الظاهر اأّن اهلل يقذف يف نف��س اأهل 
الكتاَبنْي ال�شّك يف �شّحة ال�شلب، فال يزال ال�شّك يخالج قل�بهم ويقَ�ى حّتى 
يبلغ مبلغ العلم بعدم �شّحة ال�شلب يف اآخر اأعمارهم ت�شديقًا ملا جاء به النبي 

»�شلى اهلل عليه واآله« حيث كّذب اأخبارهم فنَفى ال�شلَب عن عي�شى())).

1. ابن عا�ش�ر: التحرير والتن�ير، ج 6، �س 25.
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نَصارِي إىََِل اهَللِ قَاَل احْْلََوارِيُّوَن حََنُْن 
َ
َحسَّ ِعيىََس ِمْنُهُم الُْكْفَر قَاَل َمْن أ

َ
ا أ {َفلَمَّ

الرَُّسوَل  َواتََّبْعَنا  نَزلْْت 
َ
أ بَِما  آَمنَّا  َربََّنا  ُمْسلُِموَن،  نَّا 

َ
بِأ َواْشَهْد  بِاهَللِ  آَمنَّا  اهَللِ  نَصاُر 

َ
أ

اهِِديَن}))).  َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ
 ا�شتعمل القراآن الكرمي م�شطلح ح�اريني للدأللة على جُمم�عة من اأن�شار 
فكان�ا  ون�شروه،  يديه  على  وتتلمذوا  واّتبع�ه  به  اآَمن�ا  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح 

األأقرب اإليه واألأخ�ّس مبهّمته الر�شالية.

قال ابن منظ�ر يف ل�شان العرب: )احَلْ�ُر: الرج�ع عن ال�شيء واإىِل ال�شيء، 
حاَر اإىِل ال�شيء وعنه َحْ�رًا وحَمارًا وحَماَرًة وُح�ؤُوروًا: رجع عنه واإِليه... »وهم 
و�َش�اُد  العني  بيا�ُس  َي�ْشَتدَّ  اأَن  واحَلَ�ُر:  الكالم....  يرتاجع�ن  اأَي  َيَتحاَوُرون« 
اُت من  �َش�اِدها وت�شتدير حدقتها وترق جف�نها ويبي�سَّ ما ح�اليها... واحَل�اِريَّ

اُت األأَل�ان واجلل�د لبيا�شهن... والتَّْحِ�يُر: التبيي�س())).  ِقيَّ الن�شاء: النَّ

1. اآل عمران:53-52.
2. ابن منظ�ر: ل�شان العرب، ج 4، �س 219.
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ومن هنا جند اأن م�شطلح احل�اريني قد يك�ن بلحاظ:

1. رج�عهم الدائم للم�شيح »عليه ال�شالم« ألإميانهم به، والت�شليم ألأمره.

يق�م�ن  ارين  َق�شَّ احَل�اِريُّ�َن  كان  فقد  التبيي�س،  اأي  التح�ير،  معنى   .2
بتبيي�س الثياب))).

�ا من العي�ب. �ا وُنقُّ 3. اأنهم اأُْخِل�شُ

الدارج،  الديني  امل�شيحي  األ�شتعمال  يف  ح�ش�رًا  امل�شطلح  لهذا  جند  وأل 
ما  ُي�شتعمالن يف  وكالهما  )الر�شل(،  و  )التالميذ(  بعن�اين  عنه  وي�شتعا�س 
ه� اأ�شمل من عن�ان احل�اريني، فب�ل�س -مثاًل- ر�ش�ل، ومِل يكن ح�اريًا، بل 
عادى امل�شيح يف عهد ر�شالته، وحتدثت األأناجيل عن التالميذ ال�شبعني الذين 
بل  احل�اريني،  من  باأجمعهم  يك�ن�ا  ومِل  بالر�شالة  للتب�شري  امل�شيح  اأر�شلهم 
اآمّن به واتبعنه  اأحيانًا على ما ي�شمل بع�س الن�شاء مّمن  واأطلق هذا العن�ان 

واأخذن عنه تعاليمه.

وألبد اأن ننتبه اإىل اأن امل�ؤمنني بر�شالة امل�شيح على عهده كان�ا اأكرث من اثني 
بني  من  احل�اريني  خ�س  القراآن  ولكن  بكثري،  ال�شبعني-  من  -وحتى  ع�شر 
امل�ؤمنني بر�شالته على عهده بالثناء والتاأكيد على اإميانهم ومتابعتهم وت�شليمهم 

ون�شرتهم له، دون �شائر معا�شريه، كما جاء يف اآيات �ش�رة اآل عمران.

وقد اتفقت الروايات األإ�شالمية والن�ش��س األإجنيلية على اأن عدد احل�اريني 
اثنا ع�شر، ولكن القراآن الكرمي مِل ُي�شر اإىل عددهم.

1. هذا ال��شف غري دقيق، والثابت اأن واحدًا منهم فقط امتهن ذلك.
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اأما اأ�شماوؤهم بح�شب امل�روث امل�شيحي كالتايل:

1. �شمعان )�شمع�ن( امللقب بطر�س
2. اأندراو�س )اأخ� �شمعان بطر�س(

3. يعق�ب بن زبدي 
4. ي�حنا بن زبدي

5. فيلب�س
6. برثلماو�س )َنَثَناِئيَل بح�شب اإجنيل ي�حنا(

7. متى، وا�شمه ألوي
8. ت�ما )اأي الت�اأم(
9. يعق�ب بن حلفي

10. �شمعان القان�ي
11. يه�ذا )تداو�س( بن حلفي 

12. يه�ذا )�شمعان( األ�شخري�طي

•• ِسمعان:
احلا�شرة  األأناجيل  وبح�شب  بطر�س،  ولقبه  ي�نا،  بن  �شمع�ن  اأو  �ِشمعان 
والرتاث الكن�شي امل�شه�ر، فاإن �شمعان/�شمع�ن )بطر�س( ه� راأ�س احل�اريني 
الذي اأوكل اإليه امل�شيح »عليه ال�شالم« مهمة القيادة من بعده. وجاء تاأكيد هذا 
ما  بعد  واألآخر  ال�شلب،  حادثة  قبل  اأحدهما  م�ردين،  يف  األأناجيل  يف  األأمر 

يعرف بعن�ان )قيامة امل�شيح(.
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َمْن  »َواأَْنُتْم،  َلُهْم:  )َقاَل  كالتايل:  جاءت  متى  رواية  بح�شب  األأوىل  احلادثة 
اهلِل  اْبُن  امْلَ�ِشيُح  ُهَ�  »اأَْنَت  َوَقاَل:  ُبْطُر�ُس  �ِشْمَعاُن  َفاأََجاَب  اأََنا؟«  اإِينِّ  َتُق�ُل�َن 
ًما َوَدًما مَِلْ  !«. َفاأَجاَب َي�ُش�ُع َوَقاَل َلُه: »ُط�َبى َلَك َيا �ِشْمَعاُن ْبَن ُي�َنا، اإِنَّ حَلْ يِّ احْلَ
ا: اأَْنَت ُبْطُر�ُس، َوَعَلى  َماَواِت. َواأََنا اأَُق�ُل َلَك اأَْي�شً ُيْعِلْن َلَك، لِكنَّ اأَِبي الَِّذي يِف ال�شَّ
ِحيِم َلْن َتْقَ�ى َعَلْيَها. َواأُْعِطيَك َمَفاِتيَح  ْخَرِة اأَْبني َكِني�َشِتي، َواأَْبَ�اُب اجْلَ هِذِه ال�شَّ
َماَواِت. َوُكلُّ  َماَواِت، َفُكلُّ َما َتْرِبُطُه َعَلى األأَْر�ِس َيُك�ُن َمْرُب�ًطا يِف ال�شَّ َمَلُك�ِت ال�شَّ

َماَواِت«())). ُل�أًل يِف ال�شَّ لُُّه َعَلى األأَْر�ِس َيُك�ُن حَمْ َما حَتُ

واأما احلادثة الثانية -بعد قيامة امل�شيح ولقائه بهم يف اجلليل- فقد جاءت 
ِل�ِشْمَعاَن  َي�ُش�ُع  َقاَل  ْوا  َتَغدَّ َما  )َفَبْعَد  كالتايل:  ي�حنا  اإجنيل  و�شف  بح�شب 
َربُّ  َيا  »َنَعْم  َلُه:  َقاَل  ه�ؤُأَلِء؟«  ِمْن  اأَْكرَثَ  بُِّني  اأَحُتِ ُي�َنا،  ْبَن  �ِشْمَعاُن  »َيا  ُبْطُر�َس: 
�ِشْمَعاُن  »َيا  َثاِنَيًة:  ا  اأَْي�شً َلُه  َقاَل  ِخَرايِف«.  »اْرَع  َلُه:  َقاَل  اأُِحبَُّك«.  اأَينِّ  َتْعَلُم  اأَْنَت 
َلُه: »اْرَع  َقاَل  اأُِحبَُّك«.  اأَينِّ  َتْعَلُم  اأَْنَت   ، َيا َربُّ َلُه: »َنَعْم  َقاَل  بُِّني؟«  اأَحُتِ ُي�َنا،  ْبَن 
ُه َقاَل َلُه  بُِّني؟« َفَحِزَن ُبْطُر�ُس ألأَنَّ َغَنِمي«. َقاَل َلُه َثاِلَثًة: »َيا �ِشْمَعاُن ْبَن ُي�َنا، اأَحُتِ
، اأَْنَت َتْعَلُم ُكلَّ �َشْيٍء. اأَْنَت َتْعِرُف اأَينِّ اأُِحبَُّك«.  بُِّني؟ َفَقاَل َلُه: »َيا َربُّ َثاِلَثًة:اأَحُتِ

َقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »اْرَع َغَنِمي... «())).

وه� ما مِل يقله امل�شيح »عليه ال�شالم« ألأحد من احل�اريني، مبا يعني تعيينه 
على راأ�س قائمة احل�اريني من بعده كم�شئ�ل اأّول عن قيادة �شائر احل�اريني 

وامل�ؤمنني من غريهم، وعن التب�شري ون�شر الر�شالة الي�ش�عية.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 16، 19-15.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 21، 17-15.
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قرب  اجلليل  �شمال  يف  �شيدا(  )بيت  قرية  من  يه�دي  األأ�شل  يف  �ِشمعان 
بحرية طربية. يعترب بطر�س اأول باباوات الكني�شة الكاث�ليكية، واأن الباب�ات 

الكاث�ليك من بعده هم ن�ابه.

وعمل يف ال�عظ والتب�شري ملجتمعات متفّرقة من امل�شيحيني اجلدد �ش�اًء اأكان�ا 
من اأ�ش�ل يه�دّية اأو وثنّية من الي�نان والرومان وغريهم، يف مناطق خمتلفة من 
لُيعترب بعد ذلك  اإىل روما  يتجه  اأن  واأوروبا، قبل  ال�شغرى  واآ�شيا  ال�شام  بالد 
اأنطاكية، حيث ق�شى يف روما نح� 25  اأ�ش�س كني�شة  اأن  بعد  م�ؤ�ش�س كني�شتها 
عامًا قبل اأن ُيقتل خالل ا�شطهاد امل�شيحيني الذي مّت اأيام األإمرباط�ر نريون 
لب راأ�شًا على  عام 67 م. تن�ّس التقاليد الكن�شّية اأي�شًا على اأن بطر�س قد �شُ
عقب اأو على �شليب مقل�ب، كما وتذهب التقاليد الكن�شّية اإىل اعتبار كاتدرائية 
القّدي�س بطر�س يف الفاتيكان مث�اه األأخري، وقد اّدعت تنقيبات حديثة دعم هذا 
الراأي، وه� ما اأعاد تاأكيده البابا ب�ل�س ال�شاد�س باأبحاث م�شتقلة اأخرى متت 

عام 1968م، ولكن يف البني ق�ل اأنه ُقتل يف اجلليل بفل�شطني. 
من  جمعًا  اأن  اإأل  لبطر�س،  من�ش�بتني  ر�شالتني  على  اجلديد  العهد  يح�ي 
الباحثني املعا�شرين ي�شتنتج�ن اأن بطر�س لي�س ه� م�ؤّلفها واأنها ُكتبت من قبل 
م�ؤلفني اآخرين. وهناك العديد من األأناجيل املن�ش�بة له، من قبيل �ِشفر اأعمال 
الكني�شة  اأن  غري  بطر�س،  وروؤيا  بطر�س،  وم�اعظ  بطر�س،  واإجنيل  بطر�س، 

قة.  اعتربت اأن هذه األأعمال ملفَّ
وقد اأعطاه امل�شيح -بح�شب األإجنيل- لقب بطر�س، والكلمة تعني يف األأرامية 
والعربية )ال�شخرة(، ومن ذلك ياأتي اأي�شًا ا�شم مدينة )البرتاء(، ن�شبة اإىل 
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يف  القدي�س  لقب  ي�شتعمل�ن  أل  الربوت�شتانت  امل�شيحيني  من  الكثري  ال�شخر. 
احلديث عنه ويكتف�ن بلقب تلميذ اأو ر�ش�ل.

وعلى الرغم من كل هذا الزخم املعطى ل�شمعان بطر�س من حيث املقام، اإأل اأن 
األأناجيل ُتظهره يف �ش�رة �شخ�شية مهزوزة األإميان حتى ال�شاعات األأخرية قبيل 
حادثة ال�شلب، كثرية ال�شك يف امل�شيح، وحتى جبانة! وهذه بع�س تلك الن�ش��س:

 يف ق�شة م�شي امل�شيح على املاء والتي مّرت معنا جند اأن بطر�س يطلب من 
امل�شيح اأن ياأمره بالقدوم كي مي�شي ه� على املاء اأي�شًا، ولكنه �شرعان ما فقد 
َفُمْرين  ُهَ�،  اأَْنَت  ُكْنَت  اإِْن  ُد،  َوَقاَل: »َيا �َشيِّ ُبْطُر�ُس  اإميانه فيه فغرق: )َفاأََجاَبُه 
ِفيَنِة َوَم�َشى َعَلى  َلْيَك َعَلى امْلَاِء«. َفَقاَل: »َتَعاَل«. َفَنَزَل ُبْطُر�ُس ِمَن ال�شَّ اأَْن اآِتَي اإِ
َرَخ  يَح �َشِديَدًة َخاَف. َواإِِذ اْبَتَداأَ َيْغَرُق، �شَ امْلَاِء ِلَياأِْتَي اإِىَل َي�ُش�َع. َولِكْن مَلَّا َراأَى الرِّ
اِل َمدَّ َي�ُش�ُع َيَدُه َواأَْم�َشَك ِبِه َوَقاَل َلُه: »َيا َقِليَل  ِني!«. َفِفي احْلَ ، جَنِّ ِقاِئاًل: »َيا َربُّ

األإِمَياِن، مِلَاَذا �َشَكْكَت؟«())).

 يف جل�شة ِح�ارية جمعت امل�شيح باحل�اريني نّبههم اإىل قرب رحيله عنهم: 
َ َكِثرًيا ِمَن  وُر�َشِليَم َوَيَتاأَمِلَّ ىَل اأُ ُه َيْنَبِغي اأَْن َيْذَهَب اإِ )اْبَتَداأَ َي�ُش�ُع ُيْظِهُر ِلَتاَلِميِذِه اأَنَّ
اِلِث َيُق�َم. َفاأََخَذُه ُبْطُر�ُس  ُي�ِخ َوُروؤَ�َشاِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة، َوُيْقَتَل، َويِف اْلَيْ�ِم الثَّ ال�شُّ
َوَقاَل  َفاْلَتَفَت  هَذا!«  َلَك  َيُك�ُن  أَل   ! َربُّ َيا  »َحا�َشاَك  َقاِئاًل:  َيْنَتِهُرُه  َواْبَتَداأَ  اإَِلْيِه 
ا  ا هلِل لِكْن مِبَ َك أَل َتْهَتمُّ مِبَ ٌة يِل، ألأَنَّ ي َيا �َشْيَطاُن! اأَْنَت َمْعرَثَ ِلُبْطُر�َس: »اْذَهْب َعنِّ

ا�ِس«())). ِللنَّ

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 14، 31-28.

2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 16، 23-21.
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يق�ل  حيث  والعتب  الل�م  من  �شيء  فيه  كالمًا  ي�ّجه  امل�شيح  جند  وهكذا   
�َن ِفىَّ يِف هِذِه اللَّْيَلِة،  َت�ُشكُّ لبطر�س قبيل حماولة القب�س عليه لقتله: )»ُكلُُّكْم 
ِقَياِمي  َبْعَد  َولِكْن  ِة.  ِعيَّ الرَّ ِخَراُف  ُد  َفَتَتَبدَّ اِعَي  الرَّ ِرُب  اأَ�شْ اأَينِّ  َمْكُت�ٌب:  ُه  ألأَنَّ
ِميُع َفاأََنا أَل  َجاَب ُبْطُر�ُس َوَقاَل َلُه: »َواإِْن �َشكَّ ِفيَك اجْلَ ِليِل«. َفاأَ ىَل اجْلَ اأَ�ْشِبُقُكْم اإِ
يَح  قَّ اأَُق�ُل َلَك: اإِنََّك يِف هِذِه اللَّْيَلِة َقْبَل اأَْن َي�شِ اأَ�ُشكُّ اأََبًدا«. َقاَل َلُه َي�ُش�ُع: »احْلَ
اأَُم�َت َمَعَك أَل  اأَْن  ُطِرْرُت  َلُه ُبْطُر�ُس: »َوَلِ� ا�شْ اٍت«. َقاَل  ُتْنِكُرين َثاَلَث َمرَّ ِديٌك 

ا َجِميُع التَّاَلِميِذ())). اأُْنِكُرَك!« هَكَذا َقاَل اأَْي�شً

اإنكار  وتكّرر  امل�شيح،  به  اأخرب  ما  حتّقق  فقد  متى-  رواية  -بح�شب  ولكن 
بطر�س ملعرفته بامل�شيح ثالث مرات خ�فًا من انف�شاح اأمره باأنه من احل�اريني 
اأ�شد األإنكار، واأق�شم ولعن، ولكن ما اأن انتهى امل�شهد حتى كان األأمر كالتايل: 
يُك ُتْنِكُرين  يَح الدِّ َك َقْبَل اأَْن َي�شِ َر ُبْطُر�ُس َكاَلَم َي�ُش�َع الَِّذي َقاَل َلُه: »اإِنَّ )َفَتَذكَّ
هذه  معنا  مرت  وقد  ا())).  ُمرًّ ُبَكاًء  َوَبَكى  َخاِرٍج  اإِىَل  َفَخَرَج  اٍت«.  َمرَّ َثاَلَث 

احلادثة يف اأثناء عر�س م�شاألة ال�شلب والقيامة.

•• أندراوس:
اأندراُو�س بن ي�نا، ويلقب عند األأورث�ذك�س )اأّول املدعّ�ين(. وا�شم اأندراُو�س 
يعني الرجل، وه� اأخ� �ِشمعان بطر�س، واإذ يلقبه األأورث�ذوك�س باأول املدعّ�ين 
فبلحاظ اأنه -بح�شب رواية ي�حنا- اأّول من دعاه امل�شيح »عليه ال�شالم« ألّتباعه، 

فا�شتجاب له. تعتربه بع�س الكنائ�س اأكرث احل�اريني ُقربًا للم�شيح.

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 26، 35-31.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل متى، األإ�شحاح 26، 75.
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ويذكر ي�حنا يف روايته لالإجنيل اأن اأندراو�س كان يف األأ�شل من اأتباع النبي 
يحيى )ي�حنا املعمدان( »عليه ال�شالم«، واأنه دعا اأخاه �ِشمعان ألّتباع امل�شيح: 
ا  ُي�َحنَّ �َشِمَعا  اللََّذْيِن  األْثَننْيِ  ِمَن  َواِحًدا  ُبْطُر�َس  �ِشْمَعاَن  ُخ�  اأَ اأَْنَدَراُو�ُس  )َكاَن 
ا« الَِّذي َتْف�ِشرُيُه:  أًل اأََخاُه �ِشْمَعاَن، َفَقاَل َلُه: »َقْد َوَجْدَنا َم�ِشيَّ َوَتِبَعاُه. هَذا َوَجَد اأَوَّ

امْلَ�ِشيُح. َفَجاَء ِبِه اإِىَل َي�ُش�َع())).
�شائر  يف  ح�ش�ره  من  اأو�شح  ي�حنا  اإجنيل  يف  ح�ش�رًا  ألأندراو�س  وجند 
الروايات الثالث، ويت�ا�شل مع امل�شيح يف اأكرث من ق�شية، ومن بينها: )َوَكاَن 
َم ه�ؤُأَلِء اإِىَل ِفيُلبُّ�َس  ِعُدوا ِلَي�ْشُجُدوا يِف اْلِعيِد. َفَتَقدَّ اأَُنا�ٌس ُي�َناِنيُّ�َن ِمَن الَِّذيَن �شَ
ُد، ُنِريُد اأَْن َنَرى َي�ُش�َع« َفاأََتى  ِليِل، َو�َشاأَُل�ُه َقاِئِلنَي: »َيا �َشيِّ ْيَدا اجْلَ الَِّذي ِمْن َبْيِت �شَ

ِفيُلبُّ�ُس َوَقاَل ألأَْنَدَراُو�َس، ُثمَّ َقاَل اأَْنَدَراُو�ُس َوِفيُلبُّ�ُس ِلَي�ُش�َع())).
بح�شب امل�ؤرخ الكن�شي اأو�شابي��س القي�شري )275 - 339 م( فاإن اأندراو�س 
قام بالتب�شري بامل�شيحية يف اآ�شيا ال�شغرى و�شيكثيا )يف كرواتيا( وعلى ط�ل 
اأ�شبح ال�شفيع الرئي�س)))  �شاحل البحر األأ�ش�د حتى نهر الف�لغا، لذلك فقد 
بيزنطة  اأ�شاقفة  اأّول  اأندراو�س  ُيعّد  اأي�شًا  ولذا  ورومانيا.  رو�شيا  من  لكل 

)الق�شطنطينية(. 
ُيعتقد باأنه ُقتل �شلبًا يف مدينة )باترا�س( يف الي�نان وكان �شليبه على �شكل 
القدي�س  �شليب  ا�شم  ال�شلبان ألحقًا  من  ال�شكل  هذا  اأخذ  وب�شببه   x حرف 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 1، 42-40.
2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 12، 22-20.

منه  احلاجات  فُتطلب  للبلد  اأو  للفرد  راعيًا  يعترب  الذي  ه�  امل�شيحيني-  -عند  ال�شفيع   .3
م اإليه النذور وُيذَكر عند امللّمات وال�شدائد. وتقدَّ
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اأندراو�س، وبح�شب التقليد الكن�شي فاإن جثمانه ُدفن يف مدينة باترا�س وبعد 
ذلك ُنِقل منها اإىل الق�شطنطينية ومن هناك ُنقل مرة اأخرى اإىل بلدة �ُشّميت 
وتتحدث  أل�شكتلندا))).  ال�شرقي  ال�شاحل  على  تقع  اأندراو�س  القدي�س  با�شم 
الق�ش�س ال�شعبية املحلية عن اأّن جثمانه بيع للرومان على يد الكهنة املحليني 
مقابل اأن ُين�شئ للرومان خزان مياه للمدينة، ويف ال�شنني التالية ُحِفظ اجل�شد 
يف مدينة الفاتيكان ولكنه اأُعيد ملدينة باترا�س الي�نانية عام 1964 م باأمر من 

البابا ب�ل�س ال�شاد�س.
وكتاب )اأعمال اأندراو�س( غري معرَتف به من قبل الكني�شة، وُي�شّنف �شمن 
اأنه  اأعمال الر�شل، ويحتمل بع�س الباحثني  جُمم�عة الكتب التي تتحدث عن 
متت كتابته يف القرن الثالث للميالد، وقد مت تنقيح هذا الكتاب ون�شره ب�ا�شطة 

)ق�شطنطني فان تي�ش�ندروف( يف اأملانيا عام 1821 م.

•• يعقوب الكبير:
يعق�ب بن َزْبِدي امللقب )يعق�ب الكبري( ه� �شقيق ي�حنا الذي ُين�شب اإليه 
باأن  راأي  وهناك  العهد اجلديد، وكالهما من احل�اريني.  الرابع يف  األإجنيل 
�شال�مة اأمهما كانت اأخت ال�شيدة مرمي العذراء والدة امل�شيح، فيك�نان بذلك 
اأوألد خالته ومن اأقرباء النبي يحيى. ُلّقب بالكبري لتمييزه عن ُر�شل وقدي�شني 
بح�شب  ي�ش�ع  عند  خا�س  مقام  لالأخ�ين  وكان  األ�شم.  ذات  يحمل�ن  اآخرين 
هما امل�شيح مع بطر�س ببع�س األأم�ر كما  بع�س الروايات األإجنيلية حيث اخت�شّ

مّر معنا.

1. يالحظ اأن علم اأ�شكتلندا ي�شتمل على ال�شليب بهيئة x تخليدًا ل�شليب اأدنراو�س.
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اأبيهما عند املركب فقد كانا �شيادين  اأثناء وج�دهما مع  تلّقيا دع�ة ي�ش�ع 
فرتكا كل �شيء واأ�شبحا من اأتباعه وتالميذه وح�ارييه.

من  باأمر  م   44 عام  قرابة  التب�شريية  ومهامه  اإميانه  ب�شبب  يعق�ب  ُقتل 
امللك هريود�س اأكريبا بن اأري�شت�ب�ل��س وحفيد هريود�س الكبري، وكان امللك 
يف  اليه�د  اإر�شاء  اهتمامه  جّل  وكان  حديثًا  املُلك  ت�شلم  قد  اأكريبا  هريود�س 
مملكته، ألأجل ذلك بداأ با�شطهاد اأتباع الكني�شة النا�شئة، واأمر بقتل يعق�ب 
�شي�شكل  قْتله  وباأّن  للم�شيحيني،  بالن�شبة  مكانته  يعلم  كان  ألأنه  بال�شيف، 
اأو�شابي��س القي�شري فاإن اجلالد الذي نّفذ حكم  �شربة ق�ية لهم، وبح�شب 
واعتنق ه�  امل�شيح  زبدي وكالمه عن  ابن  ب�شهادة  تاأّثر  يعق�ب  األإعدام بحق 
ر يف �شبه اجلزيرة  نف�شه الديانة امل�شيحية. هناك روايات تتحدث عن اأنه ب�َشّ
اأنه بعد قتله مت  األأيبريية )اأ�شبانيا والربتغال( ثم عاد اإىل فل�شطني، وُيّدعى 
نقل رفاته اإىل اإ�شبانيا واأن ج�شده حمف�ظ هناك، كما ُيّدعى اأي�شًا اأن ج�شده 
مدف�ن يف كني�شة القدي�س �شات�رنني يف ت�ل�ز - فرن�شا، والق�ألن بعيدان عن 
ال�ش�اب اإأل اإذا متت اإعادة الدفن بعد انت�شار امل�شيحية بقرون، وقيام البع�س 
بذلك رغبة يف متّيز كني�شته وك�شبها �شرعية معينة، ولعله جُمرد ادعاء ومت يف 
مرا�شم معينة لذات الغر�س كما ه� حال راأ�س األإمام احل�شني »عليه ال�شالم«.

•• يوحنا اإلنجيلي:
واألآرامية  )بالعربية  )األإجنيلي/الرائي/احلبيب(،  ولقبه  َزْبِدي  بن  ي�حنا 
�شقيق  ذكرنا-  -كما  وه�  �س،  ي�اأنِّ والقبطية  بالي�نانية  وا�شمه  ي�حان�ن(، 

يعق�ب الكبري. 
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بح�شب التقليد امل�شيحي فاإنه ه� كاتب اإجنيل ي�حنا، لذلك يلقب باألإجنيلي، 
اإ�شافة اإىل الر�شائل الثالث التي تن�شب اإليه يف العهد اجلديد عالوة على �شفر 

ب بالرائي.  الروؤيا، ولذا يلقَّ

ه  اأ�شرنا يف ترجمة اأخيه اأنه كانت له مكانة خا�شة عند امل�شيح حيث اخت�شّ
ببع�س األأم�ر مع اأخيه وبطر�س. ويذكر اإجنيل ي�حنا اأنه كان احل�اري ال�حيد 
املت�اجد عند اأقدام امل�شيح حتت ال�شليب، واأن امل�شيح طلب منه حينئذ األعتناء 
باأمه ال�شيدة مرمي من بعده، والفر�س -براأي البع�س- اأنها خالته، اأخت اأمه.

عامًا،  ع�شر  ألثني  فل�شطني  يف  بقي  ي�حنا  اأن  امل�شيحية  امل�شادر  تذكر 
اإىل  ي�حنا  ت�ّجه  للم�شيحيني،  اأكريبا  هريود�س  امللك  ا�شطهاد  بداأ  اإذا  حتى 
اأور�شليم/القد�س  اإىل  عاد  ثم  فيها،  التب�شريية  مبهامه  وقام  ال�شغرى  اآ�شيا 
وعقدوا فيها ما عرف مبجمع الر�شل ح�ال عام 51 م. ففي ر�شالة ب�ل�س اإىل 
)الغالطيني( جند اأنه يتحدث عن زيارته ألأور�شليم/القد�س والتقائه ببطر�س 

وي�حنا ويعق�ب ال�شغري، واأنه �شماهم بـ )اأعمدة الكني�شة(.

وتعتقد بع�س الكنائ�س امل�شيحية باأن ي�حنا انتقل وبرفقته ال�شيدة مرمي بنت 
وفاتها،  حتى  بها  اعتنى  حيث  حاليًا(،  تركيا  )يف  اأف�ش�س  مدينة  اإىل  عمران 
واأنه اأُلقي القب�س عليه من قبل ال�شلطات الرومانية وُنفي اإىل جزيرة بطم�س 
الي�نانية حيث كتب هناك �شفر الروؤيا. وت�شيف امل�شادر امل�شيحية اأنه ال�حيد 
العمر،  به  امتد  اأن  بعد  ع�شر  األثني  احل�اريني  بني  طبيعية  م�تة  مات  الذي 
القريبة من  واأن قربه م�ج�د يف �شلج�ق الرتكية  وذلك يف حدود �شنة 98م، 

اأف�ش�س التاريخية.
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•• فيلّبس:
فيلبُّ�س. كان مثل بطر�س واأندراو�س من �شكان بيت �شيدا ال�اقعة على بحرية 
طربية، وبح�شب اإجنيل ي�حنا فاإن امل�شيح دعاه ليك�ن واحدًا من اأتباعه، ثم 
قام -بدوره- بدع�ة نثنائيل، وقد اأ�شرت من قبل اأن نثنائيل و َبرث�مُلاَو�س -األآتي 

ِذكُره- قد يك�نان نف�س ال�شخ�س.

قام  امل�شيح،  وبعد  هام�شي.  �شبه  ب�شكل  ولكن  األأناجيل  فيلب�س يف  ذكر  ورد 
فيلب�س فب�ّشر يف اجلليل ثم بالد الي�نان و�ش�رية وبع�س ن�احي اآ�شيا ال�شغرى.

مع  تركيا-  -يف  )فرييجا(  مدينة  حاكم  اأن  الكن�شّية  امل�شادر  بع�س  تذكر 
رئي�س كهنة األأوثان اأمرا بقتل فيلب�س وبرثلماو�س �شلبًا، واأثناء �شلبهما تزلزلت 

األأر�س بق�ة كبرية، فنجا برثلماو�س حتت �شغط النا�س، بينما ت�يف فيلب�س.

•• َبرثوُلماَوس:
)َبرث�مُلاَو�س/ َبْرَتْلماي يف األآراميَة( ويبدو اأنه نف�س نثنائيل املذك�ر يف اإجنيل 
ي�حنا، ففي األأناجيل برواية متى ومرق�س ول�قا ُيذكر ا�شما احل�اريني فيلب�س 
اإجنيل ي�حنا يقرن بني فيلب�س  وبرث�ملاو�س معًا ب�شكل دائم، ويف املقابل فاإن 
ونثنائيل على الدوام، وأل يذكر �شيئًا عن برث�ملاو�س، ومن هنا قيل باحتادهما، 
ت�ملاي،  ابن  اأي  )َبْرَتْلماي(  فدعي  ت�ملاي،  والده  وا�شم  نثنائيل،  ا�شمه  واأن 

وبالي�نانية )َبرث�مُلاَو�س(.

وتعتقد الكني�شة ال�شريانية اأن ا�شمه احلقيقي )ي�ش�ع(، واأنه ا�شطر اإىل اأن 
يتخذ له ا�شمًا اآخر وه� نثنائيل اأو برث�ملاو�س ليمّيز نف�شه عن امل�شيح.
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كان من اليه�د، ويبدو من اإجنيل ي�حنا اأنه كان -مع فيلب�س- من اأتباع النبي 
يحيى، وهذا ما ير�شدنا اإليه الن�س التايل الذي يدور يف اأج�اء تعميد امل�شيح 
على يد يحيى »عليهما ال�شالم« يف األأردن وبداية البعثة: )يِف اْلَغِد اأََراَد َي�ُش�ُع 
ِليِل، َفَ�َجَد ِفيُلبُّ�َس َفَقاَل َلُه: »اْتَبْعِني«. َوَكاَن ِفيُلبُّ�ُس ِمْن َبْيِت  اأَْن َيْخُرَج اإِىَل اجْلَ
ْيَدا، ِمْن َمِديَنِة اأَْنَدَراُو�َس َوُبْطُر�َس. ِفيُلبُّ�ُس َوَجَد َنَثَناِئيَل َوَقاَل َلُه: »َوَجْدَنا الَِّذي  �شَ
َرِة«.  ا�شِ اُم��ِس َواألأَْنِبَياُء َي�ُش�َع اْبَن ُي��ُشَف الَِّذي ِمَن النَّ َكَتَب َعْنُه ُم��َشى يِف النَّ
اِلٌح؟« َقاَل َلُه ِفيُلبُّ�ُس:  ِكُن اأَْن َيُك�َن �َشْيٌء �شَ َرِة مُيْ ا�شِ َفَقاَل َلُه َنَثَناِئيُل: »اأَِمَن النَّ
ا  »َتَعاَل َواْنُظْر«. َوَراأَى َي�ُش�ُع َنَثَناِئيَل ُمْقِباًل اإَِلْيِه، َفَقاَل َعْنُه: »ُهَ�َذا اإِ�ْشَراِئيِليٌّ َحقًّ
»َقْبَل  َلُه:  َوَقاَل  َي�ُش�ُع  اأََجاَب  َتْعِرُفِني؟«  اأَْيَن  َنَثَناِئيُل: »ِمْن  َلُه  َقاَل  ِفيِه«.  أَل ِغ�سَّ 
يَنِة، َراأَْيُتَك«. اأََجاَب َنَثَناِئيُل َوَقاَل َلُه: »َيا ُمَعلُِّم،  َت التِّ ْنَت حَتْ اأَْن َدَعاَك ِفيُلبُّ�ُس َواأَ
اأَْنَت اْبُن اهلِل! اأَْنَت َمِلُك اإِ�ْشَراِئيَل!« اأََجاَب َي�ُش�ُع َوَقاَل َلُه: »َهْل اآَمْنَت ألأَينِّ ُقْلُت 
قَّ  قَّ احْلَ يَنِة؟ �َشْ�َف َتَرى اأَْعَظَم ِمْن هَذا!« َوَقاَل َلُه: »احْلَ َت التِّ َلَك اإِينِّ َراأَْيُتَك حَتْ
َعُدوَن َوَيْنِزُل�َن َعَلى  َماَء َمْفُت�َحًة، َوَماَلِئَكَة اهلِل َي�شْ اأَُق�ُل َلُكْم: ِمَن األآَن َتَرْوَن ال�شَّ

اْبِن األإِْن�َشاِن«())).

وجند يف نهاية اإجنيل ي�حنا اأن برثلماو�س كان من احل�اريني الذين التق�ا 
بامل�شيح على �شفة بحرية طربية بعد ما ُيعرف بعن�ان )قيامة امل�شيح(، كما 

ويظهر يف �ِشفر اأعمال الر�شل اأنه �شهد �شع�ده اإىل ال�شماء. 

ب�ّشر يف بالد اليمن، وقيل بل يف الهند، اأو فيهما معًا. وتذكر امل�شادرامل�شيحية 
اأرمينيا، ولذلك  اأن برث�ملاو�س ب�ّشر برفقة احل�اري تّداو�س يف بالد  األأرمنية 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 1، 51-43.
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اعُتربا فيها ال�شفيعني الرئي�شني للكني�شة األأرمنية الر�ش�لية))). وتذكر بع�س 
لب راأ�شًا  امل�شادر اأنه ُقتل يف اأرمينيا، وقبل اأن ُيقَتل �ُشلخ جلده وه� حي ثم �شُ
دير  اأُقيم على قربه  لدّباغي اجلل�د!  �شفيعًا  برث�ملاو�س  ولذا غدا  على عقب، 

القدي�س برث�ملاو�س يف وألية )وا�شب�ن�ر( األأرمينية.

•• مّتى:
وه�  به،  ب  ُلقِّ اأو  مّتى  اإىل  ا�شمه  تغيري  مت  امل�شيح  اّتبع  وحني  ألوي،  ا�شمه 
ِمْن  )عطّية  اأو  َيْه�ه(،  )عطّية  يعني  الذي  )مثتيا(  العربي  لال�شم  اخت�شار 
َيْه�ه(. ويلّقب باألإجنيلي بلحاظ اأنه كاتب اإجنيل مّتى، ويلّقب بالع�ّشار بلحاظ 
مهنته قبل اإميانه بامل�شيح، حيث كان )ع�شارًا( اأي جابيًا لل�شرائب يف مدينة 
كفرناح�م، وكان اليه�د يحتقرون مهنة اجلباية وكل من كان يعمل فيها، ألأّن 
الع�شارين كان�ا يجمع�ن ال�شرائب ل�شالح املحتل الروماين ال�ثني. جاء تغيري 

ا�شمه للدأللة على اأنه اأ�شبح اإن�شانًا جديدًا غري ذاك الع�ّشار املبغ��س. 
أل ُيعلم بال�شبط كيف واأين ُقتل، ولكن بع�س الق�ش�س الرتاثية تروي اأنه ب�ّشر 
يف اإثي�بيا وُقتل فيها ب�شبب ذلك، وقيل بل ُقتل يف مدينة هرياب�لي�س الي�نانية 
بلدة  يف  كان  جثمانه  اأن  امل�شيحية  امل�شادر  بع�س  تّدعي  حاليًا(.  تركيا  )يف 
)كابات�شي�( يف منطقة )كامبانيا( األإيطالية، ويف القرن العا�شر امليالدي ُنقل 
اإىل مدينة )�شالرين�( عا�شمة كامبانيا، واأنه حمف�ظ األآن يف �شرداب اأ�شفل 

اإحدى الكاتدرائيات هناك.

1. ُيطلق على الكني�شة لقب الر�ش�لية بلحاظ اأن تاأ�شي�شها قد مت على يد اأحد احل�اريني، اأو 
اأحد الر�شل باملعنى األأعم كالر�ش�ل ب�ل�س مثاًل. 
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•• توما:
ت�ما/ يه�ذا ت�ما ديدمي��س. ت�ما باألآرامية تعني الت�اأم. كّرر اإجنيل ي�حنا 
احلديث عنه، بينما اكتفت �شائر األأناجيل بذكر ا�شمه �شمن قائمة احل�اريني.  

طلب  حيث  األعازر،  م�ت  حادثة  عنه،  ي�حنا  ذكرها  التي  امل�ارد  بني  من 
من  بالقرب  ال�اقعة  املت�فى  قرية  اإىل  يذهب  أل  اأن  امل�شيح  من  احل�اري�ن 
كان  امل�شيح  ولكن  لقتله،  املرتّب�شني  اليه�د  من  عليه  خ�فًا  اأور�شليم/القد�س 
الكلمة  لت�ما  فكان  امل�ت،  من  األعازر  �شاحَبه  لُيحِيي  الذهاب  على  ًا  ُم�شِرّ
�َت َمَعُه()))  الف�شل بني التالميذ عندما قال لهم: )ِلَنْذَهْب َنْحُن اأَْي�شًا ِلَكْي مَنُ

مما يدل على تفانيه و�شجاعته. 

ويذكره ي�حنا مرة اأخرى �شمن األأحداث الالحقة ملا ُيعرف بقيامة امل�شيح 
اأو ما   حيث التقى باحل�اريني يف )ُعلَيّة = غرفة يف الدور الثاين من البيت، 
ف�ق ذلك( ومِل يكن ت�ما مت�اجدًا فيها، ف�شك ألحقًا يف كالمهم وقال: )اإِْن 
َيِدي  ْع  َواأَ�شَ امْلَ�َشاِمرِي،  اأََثِر  يِف  ِبِعي  �شْ اإِ ْع  َواأَ�شَ امْلَ�َشاِمرِي،  اأََثَر  َيَدْيِه  يِف  ْر  اأُْب�شِ مَِلْ 
د بني احل�اريني  اأُوِمْن())). وبعد مرور ثمانية اأيام واللقاء املجدَّ يِف َجْنِبِه، أَل 
ْعَها يِف  ، َوَهاِت َيَدَك َو�شَ ْر َيَدَيّ ىَل ُهَنا َواأَْب�شِ ِبَعَك اإِ وامل�شيح قال له: )َهاِت اإِ�شْ
َجْنِبي، َوأَل َتُكْن َغرْيَ ُم�ؤِْمٍن َبْل ُم�ؤِْمنًا( وملا �شّدق ما راأته عيناه قال له: )ألأََنَّك 

َراأَْيَتِني َيا ُت�َما اآَمْنَت! ُط�َبى ِلَلِّذيَن اآَمُن�ا َومَِلْ َيَرْوا())).

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 11، 16.

2. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 20، 25.

3. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 20، 27.
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ُذكر اأنه ب�ّشر بعد امل�شيح يف مدينة )الّرها( ب�شمال �شرق �ش�رية وُدفن فيها، 
وُروي اأنه ب�ّشر يف ن�اٍح من اإيران احلالية، بل ويف الهند، وفيها ُقتل بالرماح على 
يد كهنة األأوثان، ولذا يكّن له م�شيحي� الهند احرتامًا كبريًا ويعتربونه �شفيع 
اأنف�شهم  وي�شّم�ن  ال�شريانية  الكني�شة  يّتبع�ن  الذين  الهن�د  وخا�شة  بالدهم 

�شت ِمن ِقَبله. مب�شيحّيي )مار ت�ما(، وي�ؤمن�ن باأّن كني�شتهم اأ�شِّ

من بني املخط�طات املكت�شفة يف جنع حّمادي ي�جد اإجنيل باللغة القبطية 
يحمل ا�شمه، وترجع كتابة الن�شخة اإىل القرن اخلام�س امليالدي.

•• يعقوب بن حلفي:
زبدي  بن  يعق�ب  له عن  ال�شغري متييزًا  بيعق�ب  وُيلّقب  بن حلفي،  يعق�ب 
امللقب بيعق�ب الكبري. اآمن بامل�شيح ه� واأخ�ه )يه�ذا تّداو�س( الذي �شناأتي 
على ذكره يف العن�ان التايل. يرى البع�س اأن مّتى بن حلفي اأخ�هما اأي�شًا. أل 
ُيعَرف الكثري عن حياته وعن عمله التب�شريي، واخُتلف يف �شبب م�ته، فقيل 
اأنه ُقتل على يد اليه�د يف اأور�شليم/القد�س رجمًا على يد اليه�د املت�شددين، 
يف  ويظهر  باألإجنيل.  يعظ  كان  حيث  م�شر  جن�ب  يف  �شلبًا  ُقتل  بل  وقيل 
الل�حات الفنية حاماًل ع�شاة كانت ُت�شتعمل يف �شرب األأقم�شة والثياب اأثناء 
كلمة  معاين  من  وهي  وال�ش�ائب،  الب�ل  من  لتنقيتها  والتطهري  الَغ�شل  عملية 

)ح�ارييني( كما ذكرت يف البداية.

•• يهوذا تّداوس:
ا�شتنادًا  او�س بن حلفي، �شقيق احل�اري يعق�ب ال�شغري.  تّداو�س/لَبّ يه�ذا 
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اأدخال  القان�ي  �شمعان  احل�اري  مع  تّداو�س  فاإن  األأرمنية،  الكني�شة  لراأي 
الق�شايا  �شفيع  الكاث�ليكية  الكني�شة  يف  او�س  تَدّ يعترب  اأرمينيا.  اإىل  امل�شيحية 
ر يف األأعمال الفنية غالبًا وه� يحمل فاأ�شًا، حيث ُيعتقد  املي�ؤو�س منها، وُي�ش�َّ
باأنه ُقتل بقطع راأ�شه ب�ا�شطة هذه األأداة، ويف اأعمال اأخرى ُير�شم وه� مم�شٌك 

بر�شالته، ر�شالة يه�ذا، وهي من �شمن اأ�شفار العهد اجلديد وُتن�َشب اإليه. 
وأل تذكر األأناجيل اأي اأمر عنه �ش�ى ما جاء �شمن اأحداث ما يعرف بعن�ان 
الع�شاء األأخري، حيث وّجه �ش�ؤاأًل للم�شيح. رجع اإىل اأور�شليم/القد�س عام 62م 
بعد اأن غادرها ب�شبب ا�شطهادات هريود�س للم�شيحيني، وا�شرتك هناك يف 
انتخاب �شقيقه �شمعان كاأ�شقف على اأور�شليم/القد�س. ويف البني رواية كن�شية 
اأخرى تق�ل باأّنه ب�ّشر بامل�شيحية يف عم�م فل�شطني واآدوم )من األأردن( و�ش�رية 
وبالد ما بني النهرين وليبيا واأرمينيا، ورواية ثالثة تذهب اإىل اأنه زار بريوت 

ها، وُقتل يف بالد فار�س )اإيران(. والرَّ
اإميانه مع زميله  بح�شب الكني�شة األأرمنية، فاإّن هذا الر�ش�ل ُقتل يف �شبيل 
اإىل  باأنه ج�شده  ُيعتقد  ُنقل ما  القان�ي ح�ايل عام 65 م، وبعد م�ته  �شمعان 

روما وو�شع يف بازيليك )كاتدرائية( القدي�س بطر�س.
•• ِسمعان القانوي:

�ِشمعان/�شمع�ن القان�ي، ويلقب اأي�شًا بالغي�ر كرتجمة لكلمة )قان�ي(، اأو اأنه 
ب بذلك بلحاظ اأنه من بلدة )قانا(. واأل�شم �شمعان م�شتق من كلمة )�شمع(  ُلقِّ
التي حتمل نف�س املعنى يف اللغة العربية. نادرًا ما ُيذكر يف امل�شادر امل�شيحية 

األأوىل، مبا يف ذلك األأناجيل، ولذا فاإن الغم��س يكتنف �شريته. 
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كانا  اأنهما  على  تّداو�س  يه�ذا  مع  غالبًا  �شمعان  ُيذكر  الكن�شي  التقليد  يف 
يب�ّشران معًا يف بالد فار�س واأرمينيا حيث ُقتال هناك يف �شبيل اإميانهما، وُن�شر 
ه� باملن�شار. روايات اأخرى تق�ل باأنه ب�ّشر يف ال�شرق األأو�شط و�شمال اأفريقيا، 

وو�شل بريطانيا، ومات فيها.

•• يهوذا اإلسخريوطي:
العربية  يف  )يه�ذا(  ومعنى  األإ�شخري�طي،  �ِشمعان  يه�ذا  اأي�شًا  وي�شّمى 
اأو قري�ت جن�ب فل�شطني، ولعلها  )َحَمد(، وُين�شب اإىل مدينة ُت�شمى قري�ط 
معنى  على  للدأللة  )اإ�س/اإ�س(  وال�شابقة  القريتني(،  )خربة  األآن  ت�شّمى 
املدينة، كما  اإىل هذه  املنت�ِشب  الرجل  اأي  األإ�شخري�طي،  يقال  ولذا  )رجل(، 

يقال )عربّي، �شامّي، م�شرّي( مثاًل. 

او�س،  كان كتبة األأناجيل يرّكزون على ِذكر لقبه لتمييزه عن الر�ش�ل يه�ذا تَدّ
كما وُيذَكر بلقب )امل�شلِّم( ألأنه �شّلم امل�شيح للمتاآمرين �شده، فبح�شب األأناجيل 
امل�ج�دة يف العهد اجلديد، فاإّن يه�ذا األإ�شخري�طي ه� احل�ارّي الذي خان 
فرّد  فعلته ألحقًا،  وندم على  ف�شة،  لليه�د مقابل ثالثني قطعة  و�شّلمه  ي�ش�ع 

املال لليه�د وانتحر.

كان امل�شيح قد اأوكل ليه�ذا األإ�شخري�طي مهّمة اأمني �شندوق املال اخلا�س 
به وباحل�اريني والعمل الر�شايل، واّتهمه اإجنيل ي�حنا بال�شرقة من ال�شندوق. 
َعْنَيا...   َبْيِت  ىَل  اإِ َي�ُش�ُع  اأََتى  اٍم  اأَيَّ ِة  ِب�ِشتَّ ِح  اْلِف�شْ َقْبَل  )ُثمَّ  كالتايل:  والن�س 
( اأخت األعازر الذي اأحياه امل�شيح )َمًنا ِمْن ِطيِب َناِرِديٍن َخاِل�سٍ  َفاأََخَذْت َمْرمَيُ
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َكِثرِي الثََّمِن، َوَدَهَنْت َقَدَمْي َي�ُش�َع، َوَم�َشَحْت َقَدَمْيِه ِب�َشْعِرَها، َفاْمَتالأَ اْلَبْيُت ِمْن 
 ، األإِ�ْشَخْرُي�ِطيُّ �ِشْمَعاُن  َيُه�َذا  َوُهَ�  َتاَلِميِذِه،  ِمْن  َواِحٌد  َفَقاَل  يِب.  الطِّ َراِئَحِة 
يُب ِبَثاَلَثِمَئِة ِديَناٍر َوُيْعَط ِلْلُفَقَراِء؟« َقاَل  امْلُْزِمُع اأَْن ُي�َشلَِّمُه: »مِلَاَذا مَِلْ ُيَبْع هَذا الطِّ
ْنُدوُق ِعْنَدُه،  ُه َكاَن �َشاِرًقا، َوَكاَن ال�شُّ ُه َكاَن ُيَبايِل ِباْلُفَقَراِء، َبْل ألأَنَّ هَذا َلْي�َس ألأَنَّ
لكي  الطيب  بيع  امل�شيح على  اأراد حتري�س  اأنه  اأي  ِفيِه(  ُيْلَقى  َما  َيْحِمُل  َوَكاَن 
َها ِلَيْ�ِم َتْكِفيِني َقْد َحِفَظْتُه،  ي�شرق من ثمنه ألحقًا )َفَقاَل َي�ُش�ُع: »اْتُرُك�َها! اإِنَّ

ا اأََنا َفَل�ْشُت َمَعُكْم يِف ُكلِّ ِحنٍي«())). ألأَنَّ اْلُفَقَراَء َمَعُكْم يِف ُكلِّ ِحنٍي، َواأَمَّ
من  برئ  يه�ذا  باأن  امل�شيحيني  الغن��شيني/العرفانيني  من  جماعة  ي�ؤِمن 
ِده امل�شيح. وتذهب جماعة  تهمة اخليانة، وباأنه اإمنا قام بفعلته تلك خلدمة �شيِّ
القاينيني الغن��شية اإىل اأبعد من ذلك، فُتبّجل �شخ�س يه�ذا وحتاول الت�فيق 
اأن  اإذ تعترب  نّيته وعمله واإخال�شه للر�شالة،  بني اتهامه باخليانة وبني ُح�شن 
قيامه بت�شليم ي�ش�ع للم�ت كان لغاية نبيلة وهي تخلي�س العامِل من اخلطيئة، 
لذلك يجب احرتام وتقدي�س يه�ذا، بل و�شكره على م�شاعدته امل�شيح، فيه�ذا 
َعِلم باأّن ي�ش�ع كان خائفًا مما ه� ُمقِدم عليه، فخ�شي اأن يرتاجع نهائيًا عن 

فداء الب�شر، لذلك خانه و�شّلمه لروؤ�شاء الكهنة لكي أل ُتعاق عملية اخلال�س! 

•• الحواريون في القرآن:
ب�شفات  وِذكرهم  مرة  من  اأكرث  احل�اريني  على  الكرمي  القراآن  ثناء  مع 
مميزة، اإأل اأن اآيات اإنزال املائدة حتتاج اإىل وقفة حتليلية، اإذ قد يقال باأنها 
ت�شري اإىل عدم كمال اإميانهم، أل�شيما بلحاظ بع�س الكلمات ال�اردة يف البيان 

1. الكتاب املقد�س: العهد اجلديد، اإجنيل ي�حنا، األإ�شحاح 12، 8-1.
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آَمنَّا  قَالُواْ  َوبِرَُسوىِل  ىَِب  آِمُنواْ  ْن 
َ
أ احْْلََوارِّينَِي  إىََِل  وَْحْيُت 

َ
أ ِإَوْذ   } للحدث:  القراآين 

ن 
َ
نََّنا ُمْسلُِموَن، إِْذ قَاَل احْْلََوارِيُّوَن يَا ِعيىََس اْبَن َمْرَيَم َهْل يَْسَتِطيُع َربَُّك أ

َ
َواْشَهْد بِأ

ُكَل 
ْ
ن نَّأ

َ
ْؤِمننَِي، قَالُواْ نُِريُد أ َماء قَاَل اتَُّقواْ اهَلَل إِن ُكنُتم مُّ َِل َعلَْيَنا َمائَِدةً ّمَِن السَّ ُيزََنّ

قَاَل  اهِِديَن،  الشَّ ِمَن  َعلَْيَها  َونَُكوَن  َصَدْقَتَنا  قَْد  ن 
َ
أ َوَنْعلََم  ُقُلوُبَنا  َوَتْطَمئِنَّ  ِمْنَها 

نِلَا  وَّ
َ
أّلِ َماء تَُكوُن نَلَا ِعيداً  ّمَِن السَّ نِزْل َعلَْيَنا َمائَِدةً 

َ
ِعيىََس اْبُن َمْرَيَم اللُهمَّ َربََّنا أ

ِلَُها َعلَْيُكْم َفَمن  نَت َخرْيُ الرَّازِقنَِي، قَاَل اهَلُل إيِِّنِ ُمزََنّ
َ
َوآِخِرنَا َوآيًَة ّمِنَك َواْرُزْقَنا َوأ

َحًدا ّمَِن الَْعالَِمنَي}))).
َ
بُُه أ َعّذِ

ُ
بُُه َعَذابًا الَّ أ َعّذِ

ُ
يَْكُفْر َبْعُد ِمنُكْم َفإيِِّنِ أ

اأما العبارات التي ُيفهم منها الثناء عليهم يف هذه األآيات، فكما يلي:

وَْحْيُت إىََِل احْْلََوارِّينَِي} من خالل امل�شيح -كما يبدو- أل ب�شكل مبا�شر.
َ
{ِإَوْذ أ

م يف  نََّنا ُمْسلُِموَن} وذلك ا�شتجابة لالأمر األإلهي املتقدِّ
َ
{قَالُواْ آَمنَّا َواْشَهْد بِأ

ْن آِمُنواْ ىَِب َوبِرَُسوىِل}.
َ
ق�له: {أ

ثم هناك عبارات قراآنية اأخرى ُتثني عليهم، وهي كالتايل:

نَصاُر اهَللِ} وقد قّدمهم اهلل »تعاىل« 
َ
 يف �ش�رة ال�شف: {قَاَل احْْلََوارِيُّوَن حََنُْن أ

نَصاَر اهَللِ َكَما قَاَل ِعيىََس 
َ
ِيَن آَمُنوا ُكونُوا أ يَُّها اذَّلَّ

َ
مثاًل للم�ؤمنني ليقتدوا بهم {يَا أ

نَصارِي إىََِل اهَللِ}))).
َ
اْبُن َمْرَيَم لِلَْحَوارِّينَِي َمْن أ

نَّا 
َ
َواْشَهْد بِأ نَصاُر اهَللِ آَمنَّا بِاهَللِ 

َ
 يف �ش�رة اآل عمران: {قَاَل احْْلََوارِيُّوَن حََنُْن أ

اهِِديَن} وجاء ذلك  نَزلْْت َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ
َ
ُمْسلُِموَن، َربََّنا آَمنَّا بَِما أ

1. املائدة:115-111.
2. ال�شف: 14.
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ا�شتجابة لنداء امل�شيح متييزًا للم�ؤمنني به عن اأولئك الذين كفروا به وبر�شالته: 
َحسَّ ِعيىََس ِمْنُهُم الُْكْفَر}))) واحلديث عن بني اإِ�شرائيل بلحاظ ق�له 

َ
ا أ {َفلَمَّ

نَصارِي إىََِل اهَللِ}))). ويبدو اأن هذا امل�قف ه� ذاته امل�شار 
َ
»تعاىل«: {قَاَل َمْن أ

اإليه يف اآية �ش�رة ال�شف.
وتقابلها العبارات التالية �شمن ق�شة اإنزال املائدة، وفيها ما قد يدل على  

مة عنهم كاأن�شار للم�شيح: وج�د خلل يف اإميانهم، ويف ال�ش�رة ال�شابقة املقدَّ
َماء}.  ّمَِن السَّ َمائَِدةً  َِل َعلَْيَنا  ُيزََنّ ن 

َ
أ َربَُّك  يَْسَتِطيُع  َمْرَيَم َهْل  اْبَن  {يَا ِعيىََس 

)معاجز(  اآيات  �شاهدوا  قد  وهم  األأمر  هذا  على  اهلل  قدرة  ح�ل  فالت�شاوؤل 
ح�ل  الت�شاوؤل  ليثري  واألأبر�س  األأكمه  واإبراء  امل�تى  كاإحياء  الباهرة  امل�شيح 
عمق اإميانهم. كما اأن ن�شبة الرب اإىل امل�شيح ومِل يق�ل�ا )ربنا( يزيد من ق�ة 

الت�شاوؤل ال�شابق.
ُكنُتم  إِن  اهَلَل  اإثر طلبهم وم�شم�ن �ش�ؤالهم: {اتَُّقواْ   ق�ل امل�شيح لهم على 
ي�شتفاد  قد  األإميان  على  وتعليقه  ال�ش�رة  بهذه  بالتق�ى  فاألأمر  ْؤِمننَِي}،  مُّ
منه األنزعاج من الطلب وعدم تنا�شبه مع ادعائهم باأنهم قد اآمن�ا به وباهلل 

وبر�شالته واأنهم اأتباعه واأن�شاره.
ُكَل ِمْنَها َوَتْطَمئِنَّ ُقُلوُبَنا}، وذلك يف �شمن الّرد على 

ْ
ن نَّأ

َ
 ق�لهم: {نُِريُد أ

ر من املربرات التي قّدم�ها لطلبهم الغريب.  اأمر امل�شيح لهم بالتق�ى، وكمربِّ
األإمياين  الغر�س  على  ال�شخ�شي  الغر�س  تقدميهم  على  يدّل  هذا  وكالمهم 

1. اآل عمران: 53-52.
2. اآل عمران: 49.
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واملعن�ي، والف�شل بينهما، بحيث اأنهم ل� قال�ا )نريد اأن ناأكل منها فتطمئن 
رًا معق�أًل ومقب�أًل. قل�بنا( لكان مربَّ

ن قَْد َصَدْقَتَنا}، اإذ ُيفَهم منه اأنهم 
َ
 وهكذا ق�لهم يف �شمن الرد: {َوَنْعلََم أ

مِل يبلغ�ا -بعُد- مرتبة العلم باأن امل�شيح �شادق يف ادعائه النب�ة والر�شالة، اأو 
يف ما جاء به من اآيات )معاجز( �شابقة، وكاأن امل�شاألة -ككل- بالن�شبة اإليهم 
ظنية، فقد كان اليه�د من اأعداء امل�شيح يّتهم�نه بال�شحر واخلداع واأل�شتعانة 

باإبلي�س وخدمته له حني كان ياأتي بتلك األآيات )املعاجز(.

لدعاء  األ�شتجابة  عند  ذلك  بعد  وال�ارد  جدًا  العنيف  األإلهي  التهديد   
َبْعُد  يَْكُفْر  {َفَمن  »تعاىل«:  قال  حيث  املائدة  باإنزال  ال�شالم«  »عليه  امل�شيح 
ر على الغ�شب  َحًدا ّمَِن الَْعالَِمنَي} كاأّنه م�ؤ�شِّ

َ
بُُه أ َعّذِ

ُ
بُُه َعَذابًا الَّ أ َعّذِ

ُ
ِمنُكْم َفإيِِّنِ أ

األإلهي من طلبهم الذي مِل يكن يف حمّله، واأن ما �شبق من اآيات حتققت على يد 
امل�شيح كان كافيًا لالإميان به وبر�شالته وبقدرة اهلل »�شبحانه«، بل وليك�ن�ا من 
ال�شاهدين على �شدقه، فما بالهم قد طلب�ا هذه األآية. ولذا فاإنهم اإن كفروا 
بُُه َعَذابًا الَّ  َعّذِ

ُ
بعد هذه األآية، ف�شيك�ن العذاب النازل بهم بهذه ال�شدة: {َفإيِِّنِ أ

َحًدا ّمَِن الَْعالَِمنَي}.
َ
بُُه أ َعّذِ

ُ
أ

ا�شتطاعة  �ش�ؤالهم ح�ل  اآراء يف ت�جيه  الطباطبائي عدة  العالمة  وقد ذكر 
اهلل اأن ينّزل تلك املائدة، ونذكرها كالتايل:

قدرة  ال�شك يف  من  يتبادر من ظاهره  ما  به غري  املراد  اأن  على  األأكرث   .1
اهلل »�شبحانه« لنزاهة �شاحتهم من هذا اجلهل ال�شخيف. واأوجه ما ميكن اأن 
يقال ه� اأن األ�شتطاعة يف األآية كناية عن اقت�شاء امل�شلحة ووق�ع األإذن، كما 
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اأن  امللك  يقدر  »أل  يقال:  كما  ذلك  بها عن  يكّنى  والق�ة  والقدرة  األإمكان  اأن 
ي�شغي اإىل كل ذي حاجة« مبعنى اأن م�شلحة امللك متنعه من ذلك واإأل فمطلق 
األإ�شغاء مقدور له، ويقال: »أل ي�شتطيع الغني اأن يعطي كل �شائل« اأي م�شلحة 
حفظ املال أل تقت�شيه، ويقال: »أل ميكن للعامِل اأن يبث كل ما يعلمه« اأي مينعه 
ويق�ل  بينهم،  الدائر  والنظام  النا�س  م�شلحة  اأو  الدين  م�شلحة  ذلك  عن 
عن  ال�ش�ؤال  واإمنا  فالن«؟  اإىل  معي  تروح  اأن  ت�شتطيع  »هل  ل�شاحبه:  اأحدنا 

األ�شتطاعة بح�شب احلكمة وامل�شلحة أل بح�شب اأ�شل القدرة على الذهاب.

أل  بالعني،  امل�شاهدة  خالل  من  األطمئنان  حت�شيل  ألأجل  ال�ش�ؤال  هذا   .2
ال�شالم«  اإبراهيم »عليه  النبي  لل�شك يف قدرة اهلل »�شبحانه«، فه� مثيل ق�ل 
َولَْم تُْؤِمن قَاَل بيََِّلٰ 

َ
رِيِِن َكْيَف حُُتىَِْي الَْمْوىََتٰ قَاَل أ

َ
فيما حكى اهلل »تعاىل« عنه: {َرّبِ أ

َْطَمئِنَّ قَلْيِِب}))). َوَلِٰكن يَّلِ
3، ه� �ش�ؤال عن الفعل أل القدرة عليه، اأي هل يفعل اهلل ذلك؟

4. يف الكالم حذف تقديره: هل ت�شتطيع �ش�ؤال ربك؟ واملعنى: هل ت�شتطيع 
اأن ت�شاأله من غري �شارف ي�شرفك عن ذلك؟.

5. األ�شتطاعة هنا مبعنى األإطاعة واملعنى: هل يطيعك ربك ويجيب دعاءك 
اإذا �شاألته ذلك.

منها  األأول  عدا  الت�جيهات،  هذه  من  اأيًا  الطباطبائي  العالمة  يرت�س  ومِل 
حيث اعتربه األأوجه من بينها))).

1. البقرة: 260.
2. الطباطبائي: امليزان، ج6، �س 231-230.



الحواريون576576

الَّ  َعَذابًا  بُُه  َعّذِ
ُ
أ {َفإيِِّنِ  »تعاىل«:  قال  حيث  العذاب  هذا  فرادة  معنى  وح�ل 

َحًدا ّمَِن الَْعالَِمنَي} اعترب العالمة الطباطبائي اأن ال�عيد هنا واإن كان 
َ
بُُه أ َعّذِ

ُ
أ

وعيدًا �شديدًا بعذاٍب بئي�س، لكّن الكالم غري ناظر اإىل ك�ن العذاب ف�ق جميع 
العذاب  انفراد  لبيان  واإمنا ه� م�ش�ق  واألأمِل،  ال�شّدة  والعق�بات يف  العذابات 
يف بابه، واخت�شا�شهم من بني األأمم به. اأي هم وحدهم الذين �شيعان�ن منه 
ألأنهم طلب�ا اآية خمت�شة بهم، فهم وحدهم يتحمل�ن تبعات كفرهم بها فيما 

ل� وقع ذلك منهم))).
اإطعام اخلم�شة  اآية  اإنزال املائدة هي ذاتها  اآية  باأن  التزمنا  ل�  اأننا  وبراأيي 
اآألف رجل كما ا�شتقربنا ذلك، ف�شيك�ن طلبهم هذا مفه�مًا، فالطعام املت�ّفر 
ُيطعم�ا  اأن  امل�شيح  وقد طلب منهم  و�شمكتني،  اأرغفة  فعاًل عبارة عن خم�شة 
من  األآألف  ت�شبع  اأن  الب�شيطة  الكمية  لهذه  واأّنى  فا�شتغرب�ا،  منها،  النا�س 
النا�س اجلياع؟ لذا ت�شاءل�ا عّما اإذا كانت يد الغيب �شتتدّخل هنا لتحقيق األأمر 
ب�ش�رة اإعجازية. فلّما حتقق األأمر، اأّدى ذلك بهم اإىل بل�غ مرتبة اأعلى من 
األإميان والت�شديق واألتباع والن�شرة بامل�شت�ى الذي اأخرب عنه القراآن ب�شاأنهم 
نَصاَر اهَللِ َكَما 

َ
ِيَن آَمُنوا ُكونُوا أ يَُّها اذَّلَّ

َ
كما مّر معنا، وكما يف ق�له »تعاىل«: {يَا أ

نَصاُر 
َ
أ حََنُْن  احْْلََوارِيُّوَن  قَاَل  إىََِل اهَللِ  نَصارِي 

َ
أ َمْن  لِلَْحَوارِّينَِي  َمْرَيَم  اْبُن  قَاَل ِعيىََس 

ِيَن آَمُنوا ىَلََعَ َعُدّوِهِْم  يَّْدنَا اذَّلَّ
َ
ائَِفٌة َفأ ائِيَل َوَكَفَرت طَّ ائَِفٌة ّمِن بيَِِن إرِْْسَ َفآَمَنت طَّ اهَللِ 

ْصَبُحوا َظاهِِريَن}))).
َ
َفأ

1. الطباطبائي: امليزان، ج6، �س 238.
2. ال�شف:14.



مصــادر
الكتاب





579579 مصادر الكتاب

املصادر العربية

مصادر 
الكتاب

القراآن الكرمي
الكتاب املقد�س

ابن األأثري: اأ�شد الغابة
ابن األأثري: الكامل يف التاريخ

ابن حنبل: امل�شند
ابن عا�ش�ر: التحرير والتن�ير

ابن كثري: تف�شري القراآن العظيم
ابن كثري: ق�ش�س األأنبياء
ابن منظ�ر: ل�شان العرب
ابن منظ�ر: ل�شان العرب

ابن ه�شام: ال�شرية النب�ية
اأب� رية: اأ�ش�اء على ال�شنة املحمدية

اأب��شعدة: من اإعجاز القراآن يف اأعجمي القراآن
األألباين: ال�شحيح اجلامع

األأل��شي: روح املعاين
اإحمميد: حكم هريود�س الكبري على فل�شطني 40 - 4ق. م

اإجنيل برنابا
اإيب�س: تط�ر األإجنيل

جنيبري: امل�شيحية ن�شاأتها وتط�رها
احلاكم الني�شاب�ري: امل�شتدرك على ال�شحيحني

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21



مصادر الكتاب580580

احلر العاملي: و�شائل ال�شيعة
دي�رانت: ق�شة احل�شارة

الرازي: التف�شري الكبري
ر�شا: تف�شري املنار

الر�شي: نهج البالغة
الري�شهري: ميزان احلكمة

الزخم�شري: الك�شاف عن حقائق التنزيل وعي�ن األأقاويل
�شعدية بن دنيا: امل�شيحية واإ�شكاليات الاله�ت الفل�شفي

ال�ش�اح: األغاز األإجنيل
ال�شي�طي: الدر املنث�ر

ال�شعراوي: تف�شري ال�شعراوي
�شحيح البخاري

�شحيح م�شلم
ال�شدوق: األأمايل

ال�شدوق: علل ال�شارئع
ال�شنعاين: امل�شنف
طاب�ر: �شاللة ي�ش�ع

الطباطبائي: امليزان
الطرباين: املعجم الكبري

الطرب�شي:جُممع البيان يف تف�شري القراآن
الطربي: جامع البيان

الطربي: م�شند علي
عامري: حممد يف الكتب املقد�شة

عدة من امل�ؤلفني: التف�شري التطبيقي للكتاب املقد�س
فرج: حما�شرات يف الدين امل�شيحي

ف�شل اهلل: من وحي القراآن
الفغايل: املحيط اجلامع يف الكتاب املقد�س وال�شرق القدمي

.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38

.39

.40

.41

.42

.43

.44

.45

.46

.47

.48



581581 مصادر الكتاب

ف�ر�شت: ي�ش�ع امل�شيح خارج العهد اجلديد مدخل اإىل األأدلة القدمية
القرطبي: اجلامع ألأحكام القراآن

القمي: تف�شري القمي
الكليني: الكايف

ل�قا: امل�شيحية يف األإ�شالم
املازندراين: �شرح اأ�ش�ل الكايف

جُملة املنار
املجل�شي: بحار األأن�ار

جُممع الكنائ�س ال�شرقية: قام��س الكتاب املقد�س
حم�شني: بح�ث يف علم الرجال

املفيد: اإميان اأبي طالب
م��ش�عة التف�شري امل��ش�عي

امل��ش�عة الكن�شية لتف�شري العهد اجلديد
وّرام: تنبيه اخل�اطر

ويتلر: الهرطقة يف امل�شيحية

املصادر األجنبية
1. Bart Ehrman, Lost Scriptures, books that did not make it into 
the New Testament.
2. George L. The Encyclopedia of Heresies and Heretics.
3. Gherardo Gnoli, Zoroaster in History.
4. Hugh Schonfield, The Passover Plot.
5. Josephus, Flavius, Jewish Antiquities.
6. Maas, Anthony J. (1913). "Origin of the Name of Jesus 
Christ"

.49

.50

.51

.52

.53

.54

.55

.56

.57

.58

.59

.60

.61

.62

.63



مصادر الكتاب582582

مواقع اإلنترنت
1. abouna.org 
2. alkalema.net
3. arabic.islamicweb.com
4. aramean-dem.org
5. biblehub.com
6. daqaeq.net
7. dorar.net
8. epcear.com
9. info.wafa.ps
10. islamport.com
11. islamweb.net
12. khazarzar.skeptik.net.
13. o.b5z.net
14. quran-m.com
15. safa.ps
16. saint-adday.com
17. st-takla.org
18. www.ancient-hebrew.org
19. www.antiochpatriarchate.org
20. www.britannica.com
21. www.christian-dogma.com
22. www.difa3iat.com
23. www.drghaly.com
24. www.enjeel.com
25. www.gnosis.org
26. www.gotquestions.org



583583 مصادر الكتاب

27. www.hindawi.org
28. www.namb.net
29. www.namb.net
30. www.newadvent.org
31. www.orthodox.cn
32. www.pfander.uk
33. www.sacred-texts.com
34. www.scielo.org.za
35. www.scribd.com
36. www.sefaria.org
37. www.wuxialeague.com




